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 بسم اهلل الرٞبن الرحيم
 ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، وصلى اهلل على ٧بمد وآلو الطاىرين

 ذكر الغرض من ىذا الكتاب
قال أبو ا٢بسن علي بن ا٢بسْب بن علي ا٤بسعودي أما بعد فإنا ٤با صنفنا كتابنا األكرب ُب 

أخبار الزمان ومن أباده ا٢بدثان من األمم ا٤باضية واألجيال ا٢بالية وا٤بمالك الدائرة، 
وشفعناه بالكتاب األوسط ُب معناه ٍب قفوناه بكتاب مروج الذىب ومعادن ا١بوىر ُب 

ن ا٤بلوك وأىل الدرايات ٍب أتلينا ذلك بكتاب فنون ا٤بعارف، وما جرى ُب ٙبف األشراف م
الدىور السوالف وأتبعناه بكتاب ذخائر العلوم، وما كان ُب سالف الدىور وأردفناه بكتاب 

االستذكار ٤با جرى ُب سالف األعصار ذكرنا ُب ىذه الكتب األخبار عن بدء العآب 
لك والرب والبحر والقرون البائدة، واألمم ا٣بالية الدائرة وا٣بلق وتفرقهم على األرض وا٤بما
والعرب والفرس واليونانيْب والروم  -وىم السريانيون  -األكابر كا٥بند والصْب والكلدانيْب 

وغّبىم، وتاريخ األزمان ا٤باضية واألجيال ا٣بالية واألنبياء وذكر قصصهم وسّب ا٤بلوك 
 عبادهتا، واختفافها ُب آرائها وصفة ٕبار العآب وسياساهتم ومساكن األمم وتباينها ُب

وابتدائها وانتهائها واتصال بعضها ببعض وما ال يتصل منها وما يظهر فيو ا٤بد وا١بزر وما 
ال يظهر، ومقاديرىا ُب الطول والعرض وما يتشعب من كل ٕبر من ا٣بلجان ويصب إليو 

ان من األرض براً فصار ٕبراً، وٕبراً فصار من كبار األهنار وما فيها من ا١بزائر العظام وما ك
براً على مرور األزمان وكرور الدىور، وما قالو حكماء األمم ُب كيفية شباهبا وىرمها وعلل 



ٝبيع ذلك، واألهنار الكبار ومبادئها ومصاهبا ومقادير مسافاهتا على وجو األرض من 
وما قالتو حكماء األمم من ابتدائها إٔب انتهائها، واألخبار عن شكل األرض وىيئتها 

الففاسفة وغّبىم ُب قسمتها، والربع ا٤بسكون منها وحدهبا وأ٪بادىا وأغوارىا وتنازع الناس 
ُب كيفية ثباهتا وتأثّبات الكواكب ُب سكاهنا، واختفاف صورىم وألواهنم وأخفاقهم. 

اري األففاك ووصف األقاليم السبعة وأطوا٥با وعروضها وعامرىا وغامرىا ومقادير ذلك، و٦ب
وىيئاهتا واختفاف حركاهتا، وأبعاد الكواكب وجرامها واتصا٥با وانفصا٥با وكيفية مسّبىا 
وتنقلها ُب أففاكها ومضاداهتا إياىا ُب حركاهتا ووجوه تأثّباهتا ُب عآب الكون والفساد الٍب 

أم غّب ذلك هبا قوام األكوان، وىل أفعا٥با على ا٤بماسة أم على ا٤بباينة عن إرادة وقصد 
وكيف ذلك وما سببو؟ وىل حركات األففاك والنجوم ٝبيعاً طباع أم اختيار؟ وىل للفلك 
علة طبيعية فاعلة ُب األشياء ا٤بعلولة الٍب ىو مشتمل عليها و٧بيط هبا والنواحي واآلفاق من 
الشرق والغرب والشمال وا١بنوب. وما على ظهر األرض من عجيب البنيان، وما قالو 

ُب مقدار عمر العآب ومبدئو وغايتو ومنتهاه، وعلة طول األعمار وقصرىا وآداب الناس 
الرياسة وضروب أقسام السياسة ا٤بدنية؛ ا٤بلوكية منها والعامية، ٩با يلزم ا٤بلك ُب سياسة 
نفسو ورعيتو. ووجوه أقسام السياسة الديانية، وعدد أجزائها، وألية علة البد للملك من 

ين من ملك. وال قوام ألحدٮبا إال بصاحبو، وٓب وجب ذلك وما سببو؟ دين، كما البد للد
وكيف تدخل اآلفات على ا٤بلك، وتزول الدول، وتبيد الشرائع وا٤بلل؟ واآلفات الٍب ٙبدث 
ُب نفس ا٤بلك والدين، واآلفات ا٣بارجة ا٤بعَبضة لذلك وٙبصْب الدين وا٤بلك، وكيف 

من نفسو أو من عارض يعرض لو، وماىية ذلك يعاِب كل واحد منهما بصاحبو إذا اعتل 
العفاج، وكيفيتو وأمارات إقبال الدول. وسياسة البلدان واألديان وا١بيوش على طبقاهتم 
ووجوه ا٢بيل وا٤بكايد ُب ا٢بروب ظاىراً وباطناً، وغّب ذلك من أخبار العآب وعجائبو 

آب من اآليات والكوائن وأخبار نبينا صّلى اهلل عليو وسّلم ومولده. وما ظهر ُب الع
واألحداث ا٤بنذرات بظهوره قبل مولده؛ من أخبار الكهان وغّبىم وما أظهر اهلل سبحانو 
على يديو من الدالئل والعفامات، وجوامع ا٤بعجزات. ومنشئو ومبعثو وىجرتو ومغازيو 



ما كان من وسراياه وسواربو ومناسره إٔب وفاتو، وا٣بلفاء بعده وا٤بلوك والغرر من أخبارىم و 
 الكوائن واألحداث والفتوح ُب أيامهم، وأخبار وزرائهم وكتاهبم إٔب خفافة ا٤بطيع

وذكرنا من كان ُب كل عصر من ٞبلة األخبار، ونقلة السّب واآلثار، وطبقاهتم من عصر 
الصحابة والتابعْب، ومن بعدىم من فقهاء األمصار وغّبىم من ذوي اآلراء والنحل 

  فرق أىل الصفاة ومن مات منهم ُب سنة إٔب ىذا الوق  ا٤بؤرخ.وا٤بذاىب وا١بدل بْب
وذكرنا ُب كتاب نظم األعفام ُب أصول األحكام وكتاب نظم األدلة، ُب أصول ا٤بلة 
وكتاب ا٤بسائل وا٤بلل. ُب ا٤بذاىب وا٤بلل تنازع ا٤بتفقهْب ُب مقدمات أصول الدين 

من القول بالظاىر وإبطال القياس  وا٢بوادث الٍب اختلف فيها آراؤىم وما يذىب إليو
والرأي واالستحسان ُب األحكام إذ كان اهلل جل وعز قد أكمل الدين وأوضح السبيل 
وبْب للمكلفْب ما يتقون ُب آياتو ا٤بنزلة وسنن رسولو ا٤بفصلة الٍب زجرىم هبا عن التقليد 

صول الفتوى وهناىم عن ٘باوز ما فيها من التحديد، وما اتصل بذلك من الكفام ُب أ
واألحكام؛ العقليات منها السمعيات وغّب ذلك من فنون العلوم، وضروب األخبار؛ ٩با ٓب 

 تأت الَبٝبة على وصفو، وال انتظم  ذكره.
رأينا أن نتبع ذلك بكتاب سابع ٨بتصر نَبٝبو بكتاب التنبيو واإلشراف وىو التإب لكتاب 

ا من ذكر األففاك وىيئآهتا والنجوم االستذكار، ٤با جرى ُب سالف األعصار نودعو ٤بع
وتأثّباهتا والعناصر وتراكيبها، وكيفية أفعا٥با، والبيان عن قسمة األزمنة وفصول السنة، وما 
لكل فصل من ا٤بنازل والتنازع ُب ا٤ببتدإ بو منها. واالصطقصات وغّب ذلك والرياح ومهاهبا 

مساحتها وعامرىا وغامرىا والنواحي  وأفعا٥با وتأثّباهتا واألرض وشكلها وما قبل ُب مقدار
واآلفاق وما يغلب عليها وتأثّباهتا ُب سكاهنا، وما اتصل بذلك وذكر األقاليم السبعة 
 -وقسمتها وحدودىا وما قيل ُب طو٥با وعرضها، وقسمة األقاليم على الكواكب السبعة 

وما خص بو ساكنوه ووصف اإلقليم الرابع وتفضيلو على سائر األقاليم،  -ا٣بمسة والنّبين 
من الفضائل الٍب باينوا هبا سكان غّبه منها، وما اتصل بذلك من الكفام ُب عروض 



البلدان وأطوا٥با، واألىوية وتأثّباهتا وغّب ذلك وذكر البحار وأعدادىا وما قيل ُب أطوا٥با 
وغّب  وأعراضها واتصا٥با وانفصا٥با ومصبات عظام األهنار إليها وما ٰبيط هبا من ا٤بمالك
ذلك من أحوا٥با وذكر األمم السبع ُب سالف األزمان، ولغاهتم وآرائهم. ومواضع 

مساكنهم وما بان  بو كل أمة من غّبىا. وما اتصل بذلك ٍب نتبع ذلك بتسمية ملوك 
الفرس األول، والطوائف، والساسانية على طبقاهتم وأعدادىم ومقدار ما ملكوا من السنْب 

ادىم، مقدار ملكهم، وملوك الروم على طبقاهتم من ا٢بنفاء، وىم وملوك اليونانيْب وأعد
الصابئون وا٤بتنصرة، وعدهتم وٝبلة ما ملكوا من السنْب. وما كان من الكوائن واألحداث 
العظام الديانية وا٤بلوكية ُب أيامهم وصفة بنودىم وحدودىا ومقاديرىا وما يتصل منها 

بذلك من اللمع ا٤بنبهة على ما تقدم من تأليفنا فيما با٣بليج وٕبري الروم وا٣بزر وما اتصل 
سلف من كتبنا وذكر األفدية بْب ا٤بسلمْب والروم إٔب ىذا الوق  وتواريخ األمم، وجامع 
تأريخ العآب واألنبياء وا٤بلوك من آدم إٔب نبينا ٧بمد صّلى اهلل عليو وسّلم. وحصر ذلك وما 

مرية وشهورىا، وكبسها ونسيئها، وغّب ذلك من اتصل بو ومعرفة سِب األمم الشمسية والق
أحوا٥با وما اتصل بذلك من التنبيهات على ما تقدم ٝبعو وتأليفو، وذكر مولد النيب صّلى 
اهلل عليو وسّلم ومبعثو وىجرتو وعدد غزواتو وسراياه وسواربو وكتابو ووفاتو وا٣بلفاء بعده 

هبم ونقوش خواتيمهم وما كان من وا٤بلوك وأخفاقهم وكتاهبم ووزرائهم وقضاهتم وحجا
 543ا٢بوادث العظيمة الديانية وا٤بلوكية ُب أيامهم وحصر توارٱبهم إٔب وقتنا ىذا وىو سنة 

 للهجرة ُب خفافة ا٤بطيع منبهْب بذلك على ما قدمنا ذكره من كتبنا

وإ٭با اقتصرنا ُب كتابنا ىذا على ىذه ا٤بمالك لعظم ملك ملوك الفرس وتقادم أمرىم، 
اتصال ملكهم، وما كانوا عليو من حسن السياسة وانتظام التدبّب، وعمارة البفاد، والرأفة و 

بالعباد، وانقياد كثّب من ملوك العآب إٔب طاعتهم وٞبلهم إليهم األتاوة وا٣براج، وإهنم ملكوا 
روم اإلقليم الرابع؛ وىو إقليم بابل أوسط األرض وأشرف األقاليم. وأن ٩بلكٍب اليونانيْب وال
تتلوان ٩بلكة فارس ُب العظم والعز، و٤با خصوا بو من أنواع ا٢بكم والفلسفة وا٤بهن 



العجيبة، والصنائع البديعة وألن ٩بلكة الروم إٔب وقتنا ىذا ثابتة الرسوم متسقة التدبّب؛ وإن 
وىم  -كان اليونانيون قد دخلوا ُب ٝبلة الروم منذ احتووا على ملكهم كدخول الكلدانيْب 

 ُب ٝبلة الفرس األؤب لغلبتهم عليهم. -ريانيون سكان العراق الس
فأحببنا أن ال ٬بلي كتابنا ىذا من ذكرىم، وإن كنا قد ذكرنا سائر ا٤بمالك الٍب على وجو 
األرض وما أزيل منها ودثر، وما ىو باق إٔب ىذا الوق  وأخبار ملوكهم وسياساهتم وسائر 

 أحوا٥بم فيما ٠بيناه من كتبنا.
أن نعتذر من سهو إن عرض ُب تصنيفنا ٩با ال يسلم منو ما ٢بقتو غفلة اإلنسانية، على 

وسهوة البشرية، ٍب ما دفعنا إليو من طول الغربة ومن بعد الدار، وتواتر األسفار طوراً 
 مشرقْب وطوراً مغربْب كما قال أبو ٛبام

 خليفة ا٣بضر من يربع على وطن ... ُب بلدة فظهور العيس أوطا٘ب
 لشأم قومي وبغداد ا٥بوى وأنا ... بالرقتْب وبالفسطاط إخوا٘ببا

 وكقولو أيضاً 
 فغرب  حٌب ٓب أجد ذكر مشر ... وشرق  حٌب قد نسي  ا٤بغاربا
 خطوٌب إذا القيتهن رددنِب ... جرٰباً كأ٘ب قد لقي  الكتائبا

 والتسديد.و٫بن آخذون فيما بو وعدنا، ولو قصدنا. وباهلل نستعْب، وإياه نسأل التوفيق 
 ذكر األففاك وىيئآهتا والنجوم وتأثّباهتا

 والعناصر وتراكيبها وكيفية أفعا٥با
فلنبدأ بذكر الفلك الذي نبهنا اهلل سبحانو عليو، وأشار ُب نص الكتاب إليو ٤با فيو من 
عجائب حكمتو ولطائف قدرتو وخصائص التدبّب وبدائع الَبكيب الٍب تدل بعجائب 

ا على وحدانية مبدعها وأزلية منشئها قال اهلل جل وعز " ال الشمس نظمها وغرائب تأليفه
ينبغي ٥با أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكلٌّ ُب فلك يسبحون " أي ُب دائرة منها 

إذ اسم الفلك يدل على االستدارة ُب لغة العرب، والفلك السماء قال اهلل عز  -يكونون 
 من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال يعلمون " قال وجل " ٣بلق السموات واألرض أكرب



ا٤بسعودي: وقد تنازع الناس ُب الفلك ٩بن سلف وخلف فقال أففاطون وثامسطيوس 
والرواقيون وعدة ٩بن تقدم عصر أففاطون وتأخر عنو من الففاسفة إنو من الطبائع األربع 

عليو النارية وليس  ناريتو ٧برقة إ٭با الٍب ىي ا٢برارة والربودة والرطوبة واليبوسة إال أن الغالب 
 ىي مثل النار الغريزية ُب األبدان، وقال آخرون إنو من النار وا٥بواء وا٤باء دون األرض

وذىب أرسطاطاليس وأكثر الففاسفة ٩بن تقدم عصره وتأخر عنو وغّبىم من حكماء ا٥بند 
ربع ليس  فيو حرارة وال والفرس والكلدانيْب إٔب أنو طبيعة خامسة خارجة عن الطبائع األ

برودة وال رطوبة وال يبوسة وأنو جسم مدور كري أجوف يدور على ٧بورين وٮبا القطبان 
أحدٮبا رأس السرطان ومنتهى بنات نعش، من تلقاء نقطة ا١بنوب، واآلخر رأس ا١بدي 
وفيو كواكب مثل بنات نعش من تلقاء نقطة الشمال وخط االستواء ُب وسط الفلك وىو 

بْب الشمال وا١بنوب وأوسع موضع فيو من نقطة ا٤بشرق إٔب نقطة ا٤بغرب وىو  خط ما
منقسم بأربعة أرباع كل ربع منها تسعون درجة على خطْب يتقاطعان على مركزه وىو 

موضع األرض منو أحد الربعْب وىو أحد القطبْب نقطة الشمال وبإزائو نقطة ا١بنوب والربع 
طة ا٤بغرب، وىو يدور دوراناً طبيعياً دائماً وبدورانو ودوران الثالث نقطة ا٤بشرق وبإزائها نق

الكواكب الٍب فيو تنفعل الكيفيات وانبسط  األركان األربعة وىي النار وا٤باء وا٥بواء 
واألرض فيتصل ركنان منها وٮبا النار وا٥بواء بالعلو وركنان منها وٮبا ا٤باء واألرض بالسفل 

١بواىر العلوية واألجسام السمائية على حسب مداراهتا ٍب تتحرك ىذه الكيفيات بتحرك ا
ومسّبىا وحركاهتا وتأثّباهتا فيتحرك الركنان األعليان بتحرك الكيفيات والركنان األسففان 
بتحرك الركنْب األعليْب وهتب بذلك الرياح االثنتا عشرة، فتنشأ السحائب وينزل القطر 

لعلوية اآلثار السفلية ا٤بوجودة ُب ا٢بيوان ويتصل بذلك اآلثار العلوية ويتصل باآلثار ا
والنبات والربي والبحري. وُب ا١بواىر وا٤بعادن حٌب يكون التدبّب ُب ٝبيع ىذه العوآب 

 متسقاً مطرداً، متصفاً بعضو ببعض بالفعل، كامناً بعضو ُب بعض بالقوة.
علوالت بعللها، حٌب تظهر آثار الصنعة، وأمارات ا٢بكمة، ودالئل الربوبية، وترتبط ا٤ب



 وتشهد للصانع بصنعتو، وبدائع حكمتو.
وجعل عز وجل الفك األعلى، وىو فلك االستواء، وما يشتمل عليو من طبائع التدوير، 
فأو٥با كرة األرض ٰبيط هبا فلك القمر وٰبيط بفلك القمر فلك عطارد، وبفلك عطارد 

ريخ، وبفلك ا٤بريخ فلك فلك الزىرة، وبفلك الزىرة فلك الشمس، وبفلك الشمس فلك ا٤ب
ا٤بشَبي، وبفلك ا٤بشَبي فلك زحل وبفلك زحل فلك الكواكب الثابتة، وبفلك الكواكب 

 الثابتة فلك الربوج وبفلك الربوج فلك االستواء وىو احمليط هبا واحملرك ٥با.
ومن ذوي ا٤بعرفة بعلم األففاك والنجوم من بعد فكل االستواء، وفلك الربوج الثابتة فلكاً 
واحداً؛ ٤با يرى من ٘باذهبما، واتفاق أقطارٮبا ومراكزٮبا واألرض ُب وسط ا١بميع مركز لو  

كالنقطة ُب وسط الدائرة والفلك متجاف عنها من حيث ما أحاط هبا ٗبيل ما ٫بو وجهها 
الذي يكون عليها حيثما كان  وىو أعلى الفلك على ٠ب  رأسك فذلك نصف قطر 

طر األرض، وىو يدور عليها من ا٤بشرق إٔب ا٤بغرب؛ على الفلك األعلى أخذ منو نصف ق
 أوسع موضع فيو على نقطتْب وٮبيتْب متقابلتْب ُب جنيب كرتو.

إحداٮبا القطب الشمإب وىو على مشال مستقبل ا٤بشرق، والثانية القطب ا١بنويب؛ وىو 
نطاق  على ٲبْب مستدير ا٤بغرب، ويسميان احملورين تشبيها بقطب الرحى و٥بذا الفلك

يفصل كرتو ُب متوسط ما بْب قطبيو، ويفصل ٧باذاتو كرة األرض بنصفْب. وىذا النطاق 
يسمى فلك معدل النهار، الستواء الليل والنهار فيو، ويسمى الفلك ا٤بستقيم الستواء 

مطالعو ومغاربو، واستقامة مدرجو ُب أرباع الفلك وما بينها على نظام واحد، وكل جزء من 
طاق وإن اتسع فإنو كيفما ا٫بدر ُب بسيطي الكرة إٔب احملورين قل عرضو ودق أجزاء ىذا الن

 حٌب ٘بتمع أجزاء الفك كلها من فوق األرض وٙبتها ُب نقطة احملور.
ومن كان ٙب  ىذا النطاق فإنو ينظر احملورين يطوفان على أفق ا٤بواضع والفلك يدور 

 منتصباً فوق رأسو.
٤بشرق إٔب ا٤بغرب موافقة ُب مسّبىا ٤بسّب الفلك األعلى. وأكثر ىذه األففاك مسّبىا من ا

ومنها ما يكون مسّبه موافقاً ٤بسّب الكواكب من ا٤بغرب إٔب ا٤بشرق، فما كان من الفلك 



آخذاً من الشمال إٔب ا١بنوب ٠بي العرض، وما كان آخذاً من ا٤بغرب إٔب ا٤بشرق ٠بي 
 الطول.

ئرة بعدىا من كل نقطة من النقط األربع الٍب واألرض من الفلك ٗبنزلة النقطة من الدا
ينقسم الفلك عليها بعد واحد، ومن مركزىا إٔب كل نقطة تسعون درجة، وقطر الدائرة مائة 
وٜبانون درجة وىي تنقسم ُب نفسها مثل ىذه األربع نقط من الشمال وا١بنوب وا٤بشرق 

نسبة لو من الدائرة وا١برم وا٤بغرب، إال أهنا غّب ذات نسبة من الفلك كما أن الفلك ال 
الذي من هناية حضيض فلك القمر إٔب هناية العآب ُب العلو طبيعة خامسة ليس  ٕبارة وال 
باردة وال رطبة وال يابسة وال مركبة من شيء من ىذه الطبائع األربع. وىذا ا١بسم ىو 

ار وىواء وماء ا١بسم الفلكي، وهنايتو ٩با يلينا أعِب كصورة باطن كرة والعناصر أربعٌة ن
وأرض، فاثنان من ىذه العناصر حاران ٮبا النار وا٥بواء، وٮبا يتحركان بطبعهما صعداً إٔب 
أن أسبقهما إٔب العلو النار؛ فهي طافية على ا٥بواء، والنار يابسة وا٥بواء رطب واثنان باردان 

هما إٔب السفل وٮبا ا٤باء واألرض وٮبا يتحركان بطبعهما سففاً عند حركتهما، إال أن أسبق
 األرض، واألرض يابسة. وا٤باء رطب.

فقد حصل ٗبا ذكرنا أن ا٢برارة تفعل ا٢بركة صعداً، وأن الربد يفعل ا٢بركة سففا، وأن اليبس 
يفعل السبق إٔب ا٤بوضع األخص بكر واحد منهما وأن الرطوبة تفعل الثقل ُب ا٢بركة، فما  

 تو سففاً ٠بوه ثقيفاً.كان  حركتو صعداً ٠بوه خفيفاً، وما كان  حرك
وأنو ال فراغ ُب جرم العآب، وأن األجسام إذا ٞبي  احتاج  إٔب مواضع أوسع من ا٤بواضع 

الٍب كان  فيها، فما ٙبدثو ا٢برارة فيها من تباعد هناياهتا عن مركزىا، وأهنا إذا بردت 
 مواضع صارت بضد ذلك ألن الربد يفعل تقارب هنايات األجسام من مركزىا، فتحتاج إٔب

أصغر من مواضعها وأن ا٢برارة والربودة تتبادل ا٤بواضع فإذا كان ظهر األرض حاراً كان 
باطنها بارداً، على ما تكون عليو السراديب وغّبىا من أعماق األرض وأعوارىا ُب هنار 
الصيف من الربد، وإذا كان ظاىرىا بارداً كان باطنها حاراً على ما عليو السراديب وغّبىا 



ليإب الشتاء، وأن ا٢برارة ترفع من كل جسم رطب لطيفو وال أوال حٌب ٘بف أرضيتو ُب 
فيتحجر أو تفُب ٝبلتو وأن الشمس إذا كان مسّبىا ُب ا٤بيل الشمإب عن معدل النهار 

ٞبي ا٥بواء ُب ناحية الشمال وبرد ا٥بواء ا١بنويب: فيجب من ذلك أن ينقبض ا٥بواء ا١بنويب 
ر، ويتسع ا٥بواء الشمإب، وٰبتاج إٔب موضع أوسع، إذ ال فراغ ُب وٰبتاج إٔب موضع أصغ

العآب، فبالواجب أن يكون أكثر رياح الصيف عند من ىو ُب ناحية الشمال مشالية ألن 
ا٥بواء من عندىم يتحرك إٔب ناحية ا١بنوب؛ إذ ليس الريح شيئاً غّب حركة ا٥بواء وٛبوجو، 

جنوبية لتحرك ا٥بواء إٔب ناحية الشمال ٤بسّب  وكذلك ٯبب أن يكون أكثر رياح الشتاء
الشمس ُب الشتاء ُب ا٤بيل ا١بنويب وما أبْب للحس من مسّب الشمس ُب الشتاء ُب 

ا١بنوب وُب الصيف ُب الشمال، ٤با نراه ُب الشتاء من طول ظفال ا٤بظفات، وبعد جرم 
ا من قسمة الشمس ُب ٠ب  رءوسنا من خط نصف النهار قال ا٤بسعودي: وفيما ذكرن

تنازع بْب األسفاف  -النّبين وا٣بمسة  -األففاك وتراكبها وما يلينا من الكواكب 
 واألخفاف.

من ذلك ما ذكره أبطلميوس القلوذي ُب كتاب اجملسطي، وُب كتابو ُب ا٥بيئة أنو ٓب يظهر 
 لو أن الزىرة وعطارد فوق الشمس أو دوهنا.

سكندرا٘ب ُب كتابو الذي دل فيو على أن وحكى ٰبٓب النحوي وىو ا٤بعروف با٢بريص اال
العآب ٧بدث ونقضو لكتاب برقلس ُب قدمو ورده على أففاطون وأرسطاطاليس 

وأفلوطرخس وغّبىم من القائلْب بقدمو أن أففاطون كان يزعم أن فلك القمر أدٗب األففاك 
 الباقون.إلينا وفلك الشمس يليو ٍب فلك عطارد ٍب فلك الزىرة ٍب كذلك على ما رتبها 

وقد ذكرنا فيما سلف من كتبنا السالفة تنازع الففاسفة وغّبىم من حكماء األمم ُب ىيئة 
األففاك وتراكيبها والنجوم وتأثّباهتا ُب ىذا العآب األرضي وما ٲبْب العآب وما مشالو، وما 

 خلفو وأمامو وٙبتو وفوقو.
ء والعآب عن شيعة فيثاغورث ُب وما ذكره أرسطاطاليس ُب ا٤بقالة الثانية من كتاب السما

 ذلك وما ذىب إليو من أن للسماء ٲبيناً ومشااًل، وأماماً وخلفاً، وفوقاً وأسفل.



فيمنة السماء ا١بهة الشرقية، ويسرهتا ا٤بغربية، وأعفاىا القطب ا١بنويب وىو فوق القطب 
 الشمإب وىو أسفل وما اتصل بذلك.

ية زماننا ومنجمي عصرنا مقتصرون على معرفة قال ا٤بسعودي: وأكثر من نشاىده من فلك
وصناعة التنجيم الٍب ىي جزء من  -تاركون للنظر ُب علم ا٥بيئة، ذاىبون عنها  -األحكام 

أجزاء الرياضات، وتسمى باليونانية االصطرونوميا تنقسم قسمة أولية على قسمْب إحدٮبا 
 العلم ٗبا يتأثر عن الفلك فليس العلم العلم هبيئة األففاك وتراكيبها ونصبها وتأأليفها والثا٘ب

الثا٘ب وىو العلم بتأثّبات الفلك وما يتوجب من األحكام ٗبستغن عن العلم األول، الذي 
ىو علم ا٥بيئة إذ التأثّبات واقعة با٢بركات وتبدل األحوال، وإذا وقع ا١بهل با٢بركات وقع 

األففاك والنجوم، فلنذكر اآلن  ا١بهل بالتأثّبات فإذ ذكرنا ٝبفاً وجوامع من علوم ىيئة
الكفام ُب ٝبل من أقسام الزمان وفصولو والسنْب والشهور واأليام وطباعها واالصطقصات 

 ومرور الشمس ُب فلكها، وقطعها لربوجها، وما ٙبدثو ُب كل فصل، وما ٢بق بذلك.
 ذكر البيان عن قسمة األزمنة وفصول السنة

 ا٤ببتدأ بو منها واالصطقصات وما اتصل بذلك وما لكل فصل من ا٤بنازل والتنازع ُب
األزمنة أربعة: الربيع، والصيف، وا٣بريف، والشتاء؛ فالزمان األول الربيع وىو طبيعة الدم 
حار رطب، مدتو ثفاثة وتسعون يوماً وثفاث وعشرون ساعة وربع ساعة، وذلك من عشر 

من نزول الشمس أول دقيقة  تبقى من آذار إٔب ثفاثة وعشرين يوماً ٚبلو من حزيران، وىو
من ا٢بمل، وىو االستواء الربيعي إٔب دخو٥با أول دقيقة من السرطان، وىو ا٤بنقلب الصيفي 
والزمان الثا٘ب: الصيف ىو حار يابس، سلطانو ا٤برة الصفراء؛ مدتو اثنان وتسعون يوماً 
ران إٔب وثفاث وعشرون ساعة وثلث ساعة، وذلك من ثفاثة وعشرين يوماً ٛبضي من حزي

أربعة وعشرين ٛبضي من أيلول، وىو من دخول الشمس أول دقيقة من السرطان إٔب 
دخو٥با أول دقيقة من ا٤بيزان والزمان الثالث: ا٣بريف، وىو بارد يابس، سلطانو ا٤برة 

السوداء مدتو ٜبانية وٜبانون يوماً، وسبع عشرة ساعة، وثلث ٟبس ساعة. وذلك من أربعة 



من أيلول إٔب اثنْب وعشرين يوماً ٚبلو من كانون األول وذلك من  وعشرين يوماً ٛبضي
نزول الشمس أول دقيقة من ا٤بيزان، وىو االستواء ا٣بريفي إٔب نزو٥با أول دقيقة من ا١بدي، 
وىو ا٤بنقلب الشتوي والزمان الرابع: الشتاء، وىو بارد رطب سلطانو البلغم، مدتو تسعة 

من تسع تبقى من كانون األول إٔب أحد وعشرين يوماً ٚبلو  وٜبانون يوماً وأربع عشرة ساعة
 من آذار، وذلك من دخول الشمس أول دقيقة من ا١بدي إٔب نزو٥با أول دقيقة من ا٢بمل.
فانقسام فصول السنة باألزمان األربعة إ٭با ىو ٕبركة الشمس ُب ا١بملة قال ا٤بسعودي: فقد 

لشمس ُب ثفاثة أبراج وىي ا٢بمل والثور وا١بوزاء. تبْب ٗبا ذكرنا أن مدة زمان الربيع مسّب ا
ومدة زمان الصيف مسّب الشمس ُب ثفاثة أبراج ىي السرطان واألسد والسنبلة، ومدة 

زمان ا٣بريف مسّب الشمس ُب ثفاثة أبراج ىي ا٤بيزان والعقرب والقوس، ومدة زمان الشتاء 
ا أعجب وأتقن اشتباك أمر مسّب الشمس ُب ثفاثة أبراج وىي ا١بدي والدلو وا٢بوت فم

العآب بعضو ببعض ونظمو إنا إذا خرجنا من ربع الصيف إٔب ربع ا٣بريف؛ فإنا ٬برج من 
ربع حار يابس إٔب ربع بارد يابس فاختلف الربعان ُب ا٢بر والربد، واتفقا ُب اليبس. وإذا 

د رطب، خرجنا من ربع ا٣بريف إٔب ربع الشتاء خرجنا من ربع بارد يابس إٔب ربع بار 
فاختلفا ُب اليبس واتفقا ُب الربد. وإذا خرجنا من ربع الشتاء إٔب ربع الربيع خرجنا من ربع 
بارد رطب إٔب ربع حار رطب فاختلفا ُب ا٢بر واتفقا ُب الرطوبة فقد تبْب أنا ٓب ٬برج من 
ربع حار رطب إٔب ربع بارد يابس وال من ربع بارد رطب إٔب ربع حار يابس فتأمل حكمة 

لبارئ جل وعز ُب نظمو االستقصات األربعة ُب العآب السفلي أعِب األرض وا٤باء وا٥بواء ا
والنار فإنك ٘بدىا على ىذا الَبتيب مؤلفة ٘بد األرض وىي باردة يابسة ٍب ا٤باء وىو بارد 
رطب ٍب ا٥بواء وىو حار رطب ٍب النار وىي حارة يابسة، فا٤باء الذي يلي األرض يوافقها 

ة وٱبتلفان ُب الرطوبة واليبس، وا٥بواء الذي يلي ا٤باء يوافقو ُب الرطوبة ٱبتلفان ُب ُب الربود
ا٢بر والربد، والنار الٍب تلي ا٥بواء توافقو ُب ا٢بر وٱبتلفان ُب اليبس والرطوبة وكذلك أيضاً 
الزمان فإنو مقسوم بأربعة أقسام فقسم ربيعي دموي ىوائي، وقسم صيفي صفراوي ناري، 

 يفي سوداوي أرضي، وقسم شتائي مائيوقسم خر 



فسبحان من دبر األمور ٕبكمتو وأتقنها بقدرتو ففا يوجد فيها خلل، وال يبْب فيها زلل. إذ 
 كان اإلٮبال ال يأٌب بالصواب والتضاد ال يأٌب بالنظام.

وقد شبو أبطلميوس فصل الربيع بفصل الطفولية وفصل الصيف بالشباب وا٣بريف 
بالشيخوخة وقد تنازع من تقدم وتأخر من حكماء األمم وففاسفتهم ُب بالكهولة والشتاء 

ا٤ببتدإ بو من فصول السنة ومداخلها وأوائلها ومددىا، فمنهم من اختار تقدٙب الفصل 
الربيعي وصّبه أول السنة ألنو الوق  الذي يبتدئ النهار فيو بالزيادة وأنو مع ذلك رطب 

ياء الكائنة ومنهم من اختار تقدٙب االنقفاب الصيفي والرطوبة ولية بأن تكون ابتداء األش
ألنو الوق  الذي فيو كمال طول النهار وأن مدة النيل ٗبصر فيو يكون وفيو تطلع الشعرى 
اليمانية الٍب تقطع السماء عرضاً ومنهم من اختار تقدٙب االعتدال ا٣بريفي ألن ٝبيع الثمار 

ريف ألن الثمار ٚبَبف فيو أي ٘بتُب والعرب فيو تستكمل والبذور فيو تبذر وإ٭با ٠بي ا٣ب
تسميو الو٠بي با٤بطر الذي يكون فيو وذلك أن أول ا٤بطر يقع على األرض وىي بعيدة 
العهد بالرطوبة وقد يبس  بالصيف فتسميو هبذا االسم ألنو يسم األرض، وىم يبتدئون 

م من اختار تقدٙب من األزمان هبذا الفصل ألن ا٤بطر الذي بو عيشهم فيو يبتدئ، ومنه
االنقفاب الشتوي ألن النهار فيو يبتدئ باسَبداد ما نقص منو واالزدياد ُب طولو وقد ذكر 
ذلك أبطلميوس القلوذي ُب كتابو ا٤بعروف باألربع مقاالت. وُب كتابو ُب األنواء الذي 
نا ذكر فيو أحوال أيام السنة كلها وما ٰبدث فيها من طلوع الكواكب وغروهبا، فإذ ذكر 

األخبار عن قسمة األزمنة وفصول السنة وما اتصل بذلك فلنذكر الرياح ومهاهبا وما ٢بق 
 بذلك

 ذكر الرياح األربع ومهاهبا وأفعا٥با وتأثّباهتا
 وما اتصل بذلك من تقريظ مصر والتنبيو على فضلها وما شرف  بو على غّبىا

ق منهم الرياح أربع مشال وجنوب تنازع الناس ُب الرياح األربع ومهاهبا وطباعها: فقال فري
وصبا ودبور؛ الصبا من ا٤بشرق والدبور من ا٤بغرب والشمال من ٙب  جدي الفرقدين، 

وا١بنوب من ٙب  جدي سهيل فالشمال باردة يابسة وىي ما ىب من ناحية ا١بريب وىو 



الشمال وأشكا٥با من الربوج والكواكب واألمهات وما يشاكل ذلك ويضاف إٔب الربد 
يبس، وا١بنوب حارة رطبة وىي الٍب هتب من القبلة وأشكا٥با كما وصف  ٩با يضاف وال

إٔب ا٢برارة والرطوبة، والدبور باردة رطبة وىي الٍب هتب من ا٤بغرب وكذلك أشكا٥با، والصبا 
حارة يابسة وىي الٍب هتب من ا٤بشرق وأشكا٥با ٩با ىو مضاف إٔب ا٢برارة واليبوسة قال 

يق آخر من حكماء األمم من العرب وغّبىم إٔب أن الصبا ىي ا٤بسعودي: وذىب فر 
القبول وىي ما ىب من مطلع الشمس، والدبور الٍب هتب من ا٤بغرب من دبر من استقبل 

ا٤بشرق، فلذلك ٠بي  الدبور، والشمال الٍب هتب عن مشالك إذا استقبل  ا٤بشرق 
العرب ذلك ُب أشعارىا  وا١بنوب الٍب هتب عن ٲبينك إذا استقبل  ا٤بشرق، وقد ذكرت

 قال أبو صخر ا٥بذٕب
 إذا قل  ىذا حْب أسلو يهيجِب ... نسيم الصبا من حيث يطلع الفجر

 وقال ىدبة العذري وىو يومئذ با٤بدينة مسجوناً 
 أال لي  الرياح مسخرات ... ٕباجتنا تباكر أو تؤوب
 فتخربنا الشمال إذا أتتنا ... وٚبرب أىلنا عنا ا١بنوب

 وقال آخر
 تا٘ب نسيم من صبا بتحية ... فحمل  مثليها نسيم دبورأ

قال ا٤بسعودي: والرياح ٧بدودة ٕبسب اآلفاق تكون اآلفاق اثِب عشرة أفقاً والرياح كذلك 
فالشمال با٢بقيقة ىي الٍب ٘بيء من القطب الظاىر وا١بنوب من القطب ا٣بفي والصبا 

الناس ٤با ٓب ينب ٥بم ُب رأى العْب  من مشرق االعتدال والدبور من مغرب االعتدال إال أن
ٙبديد ىذه نسبوا كل يرح تأٌب من ناحية ا٤بشرق سواء كان من مشرق االعتدال أو من 
مشرق الصيفي أو الشتوي أو ما بينهما بعد أن تكون من ا٤بشرق إٔب الصبا وكذلك فعلوا 

لظاىر وما ُب الدبور واحتذوا ذلك ُب الشمال. فسموا كل ريح تأٌب من جانب القطب ا
 يليو من جانبيو الشمال وكذلك فعلوا با١بنوب أيضاً 



فأما الريح الٍب تسمي ببفاد مصر ا٤بريسية مضافة إٔب بفاد مريس من أوائل أرض النوبة ُب 
أعإب النيل وىو صعيد مصر فهي باردة تقطع الغيوم وتصفي ا٥بواء وتقوي حرارة األبدان، 
وما يهب من أسفل النيل من الريح ويسمي أسفل األرض فهي مشال وتفعل أضداد ىذه 

بدان وأىل مصر يسموهنا البحرية وتداومها ُب الصيف يطيب ىواءىم األفعال من ٚبتّب األ
ويربد ماءىم ُب الليل والنهار فقد تفعل ذلك الريح الغربية ُب ىذا الفصل إال أن األغلب 
ُب ذلك الشمال، ويقع الوباء إذا دام  ا٤بريسية ٗبصر، كما يقع الوباء بالعراق إذا دام  

عندنا ببغداد هتب من أعإب دجلة ٩با بلى سر من رأى  الريح ُب أيام البوارح والشمال
وتكري  وبفاد ا٤بوصل فتقطع السحاب وأيام ىبوب ا٤بريسية ٗبصر مقابلة أليام البوارح 

ببغداد، ألن ا٤بريسية هتب ٗبصر ُب كانون األول وىو كيهك بالقبطية والبوارح بالعراق هتب 
ا يلي بفاد واسط والبصرة فتثور دجلة ُب حزيران وا١بنوب ببغداد هتب من أسفل دجلة ٩ب

وتكثر الغيوم واألمطار والبوارح تدوم أربعْب يوماً وا٤بريسية أربعْب ا٥برمان العظيمان اللذان 
ُب ا١بانب الغريب من فسطاط مصرن وٮبا من عجائب بنيان العآب، كل واحد منهما 

رياح األربع كل ركن من أربعمائة ذراع ُب ٠بك مثل ذلك، مبنيان با٢بجر العظيم على ال
أركاهنما يقابل رٰباً منها، فأعظمها فيهما تأثّباً ا١بنوب وىي ا٤بريسي؛ بتشقيقها الركن 
ا٤بقابل ٥با منهما، وأحد ىذين ا٥برمْب قرب أغاثدٲبون واآلخر قبل ىرمس وبينهما ٫بو من 

ما قبل وكان سكان مصر وىم األقباط يعتقدون نبوهت -أغادٲبون ا٤بنقدم  -ألف سنة 
ظهور النصرانية فيهم، على ما يوجبو رأي الصابئْب ُب النبوات ال على طريق الوحي، بل 
ىم عندىم نفوس طاىرة صف  وهتذب  من أدناس ىذا العآب فاٙبدت هبم مواد علوية 
فأخربوا عن الكائنات قبل كوهنا وعن سرائر العآب وغّب ذلك ٩با يطول وصفو وال ٙبتمل  

رحو، وُب العرب من اليمانية من يرى أهنما قرب شداد بن عاد وغّبه من كثّب من النفوس ش
ملوكهم السالفة الذين غلبوا على بفاد مصر ُب قدٙب الدىر، وىم العرب العاربة من 
العماليق وغّبىم وقد أتينا ُب كتاب فنون ا٤بعارف وما جرى ُب الدىور السوالف على 

من الصابئْب قبور أجساد طاىرة وأخبار  أخبار سائر أىرام مصر، وىي عند من ذكرنا



الربايب الٍب بسائر بفاد مصر وىي بيوت عبادهتم الكواكب السبعة النّبين وا٣بمسة وغّبىا 
من ا١بواىر لعقلية واألجسام السمائية الٍب ىي وسائط بْب العلة األؤب وبْب ا٣بلق وغّب 

ال يشرك أىلها فيها ذلك من أخبار مصر وعجائبها وما خص  بو من الفضائل الٍب 
غّبىم من أىل البلدان، وىي ٧بدودة على ٚبوم أفريقية وأرض السودان وٕبر ا٢بجاز وٕبر 
الشام وىي الربزخ بْب البحرين ا٤بذكورين ُب القرآن؛ ألن ُب الفرما الٍب على ساحل ٕبر 

لك احمليطة الروم إٔب القلزم الٍب ىي ساحل ٕبر الصْب مسّبة ليلة ٰبمل إليها من ٝبيع ا٤بما
هبذين البحرين من أنواع األمتعة والطرائف والتحف من الطيب واألفاويو والعقاقّب وا١بوىر 
والرقيق وغّب ذلك من صنوف ا٤بآكل وا٤بشارب وا٤بفابس، فجميع البلدان ٙبمل إليها 
وتفرغ فيها، ونيلها العجيب أمره الشريف قدره، ٲبد إذا حسرت مياه األمطار وٰبسر إذا 

يأتيها ُب وق  ا٢باجة إٔب منفعتو فيبدأ ٨بضراً ٍب ٧بمراً ٍب كدراً ٍب يتدافع بأمواجو مدت، 
ويَبامى بسيولو، فتكون زيادتو ُب اليوم اإلصبع واإلصبعْب وأكثر فإذا تناىى مدة يغشى 
األرض وصارت القرى كالنجوم فوق الروايب والتفال، وا٤براكب ٘بري بأىلها ُب حاجاهتم 

قد أعدوا قبل ذلك من أقواهتم وعلوفة حيواهنم ما يكفيهم إٔب حسوره  من بعض إٔب بعض
عنهم وإبان زراعتهم، فدىرىا من أربع صفات؛ فضة بيضاء أوأو مسكة سوداء أو زبرجدة 
خضراء أو ذىبة صفراء وذلك أن نيلها يطبقها كأهنا فضة بيضاء، ٍب ينضب عنها فتصّب 

ة خضراء، ٍب يستحصد زرعها ويصفر فتصّب مسكة سوداء، ٍب تزدرع فيصّب زرعها زبرجد
 ذىبة صفراء

وكورىا نيف وٜبانون كورة ليس منها كورة إال وفيها طريفة أو عجيبة ال تكون ُب غّبىا 
تنسب إٔب تلك الكورة وتعرف هبا لكل كورة منها مدينة وقد ورد التنزيل بذلك بقولو عز 

ُب ا٤بدائن حاشرين " ال مدينة وجل عند ذكره قصة موسى وفرعون " أرجو وأخاه وأرسل 
فيها إال وفيها عجائب البنيان بالصخور وا٤برمر والبفاط وعمد الرخام الٍب ال يوجد مثلها 
ُب غّبىا من البلدان، تؤتى ىذه ا٤بدن والكور كلها ُب ا٤باء وٰبمل ما يكون هبا من الطعام 



أقل وأكثر وىي حجازية واألمتعة إٔب فسطاطها؛ ٙبمل السفينة الواحدة ٞبل مائة بعّب و 
شأمية جبلية أما صعيدىا وىو أعفاىا فأرض حجازية حرىا كحر ا٢بجاز تنب  أنواع 
النخيل الكبّب واألراك والدوم والقرظ وا٥بليلج والفلفل وا٣بيار شنرب وأما أسفلها فشأمي 

وأما ٲبطر وينب  ٜبار الشأم من الكروم واللوز وا١بوز وسائر الفواكو والبقول والرياحْب 
ناحية اإلسكندرية ولوبية وا٤براقية فرباري وجبال وغياض وزيتون وكروم جبلية ٕبرية بفاد 
عسل ولنب ويذكرىا أىلها أهنم أكثر الناس قنداً وشهداً وعبداً ونقداً وصوفاً وبغاالً وٞبّباً 
دق وخيفاً عناقاً ونبيذ العسل الذي ال يفي بو شراب ودّق تّنيس ودمياط الذي ال يضاىيو 
ومعدن الترب والزمرد الثمْب الذي ال يوجد إال هبا والقراطيس ودىن البلسان وزي  الفجل 
والقمح اليوسفي وىو أعظم القمح حباً وأطولو شكفاً وأثقلو وزناً وطرز البهنسا وأسيوط 

وأٟبيم، ومن نواحي معادهنا ٙبمل الزرافة والكركدن وعناق األرض، وأن وفاء خراجها س  
فإن زاد ُب النيل ذراعاً زاد ُب ا٣براج مائة ألف دينار ٗبا يروى من األعإب فإن  عشرة ذراعاً 

زاد ذراعاً أخرى نقص من ا٣براج مثلها ٤با يستبحر من البطون واألسافل، وا٤بعمول عليو ُب 
أنو إن زاد على الس  عشرة ذراعاً أو نقص عنها نقص من  543وقتنا ىذا وىو سنة 
ٝبيع البلدان ُب سائر النواحي واآلفاق إ٭با تعيش باألمطار وهتلك خراج السلطان قالوا و 

بإبطائها عنها ومصر مستغنية عن ا٤بطر غّب مرتاحة وال ٧بتاجة إليو وسائر أنواع الفواكو 
والثمار وكثّب من ا٢بيوان واأللبان ٥با ُب ٝبيع البفاد أزمنة وأوقات ال توجد اال فيها وال 

موجود غّب معدوم ُب سائر فصول السنة وغّب ذلك من تكون إال معها وذلك ٗبصر 
فضائلها وخصائصها فإذ قد ذكرنا الرياح ومهاهبا وما اتصل بذلك لنذكر األرض وشكلها 

 ومساحتها والنواحي واآلفاق وغّب ذلك
 ذكر األرض وشكلها

ىا وما قيل ُب مقدار مساحتها وعامرىا وغامرىا، والنواحي واآلفاق وما يغلب عليها وتأثّب 
ُب سكاهنا وما اتصل بذلك قسم اهلل تبارك وتعأب األرض قسمْب مشرقاً ومغرباً فصار 
ا٤بشرق والتيمن وىو ا١بنوب جوىراً واحداً؛ لغلبة ا٢برارة عليهما وصارت جهة ا٤بغرب 



وا١بريب وىو الشمال جوىراً واحداً لغلبة الربودة عليهما وشدهتا فيهما، وذلك لبعد الشمس 
ريب، ألن احملور على تلك الناحية وىي أشدٮبا ارتفاعاً، فمن أجل ذلك صار من ناحية ا١ب

ا١بريب بارداً رطباً، وصار ا٤بغرب أقل برداً من ا١بريب، وأكثر يبساً ال٫بطاط الفلك ىناك، 
وىاتان ا١بهتان ا٤بشرق والتيمن ٖبفاف ذلك لدنو الشمس منهما والعآب أربعة أرباع فالربع 

افل عن خط ا١بنوب والشمال إٔب ا٤بشرق فهو ربع مذكر يدل على الشرقي وىو ما تس
طول األعمار، وطول مدد ا٤بلك والتذكّب وعزة األنفس وقلة كتمان السر وإظهار األمور 
وا٤بباىاة هبا، وما ٢بق بذلك، وذلك لطباع الشمس وعلمهم األخبار والتواريخ والسّب 

إن الغالب عليو التأنيث إال ما استول  عليو والسياسات والنجوم وأما أىل الربع الغريب، ف
الكواكب ا٤بذكرة، كما يغلب التذكّب على ا٤بشرق إال ما غلبتو عليو الكواكب ا٤بؤنثة، وأىلو 
أىل كتمان للسر وتدين وتألو، وكثرة انقياد إٔب اآلراء والنحل، وما ٢بق هبذه ا٤بعا٘ب إذ كان 

 من قسم القمر

الذين بعدت الشمس عن ٠بتهم من الواغلْب ُب الشمال   وأما أىل الربع الشمإب، وىم
كالصقالبة واإلفر٪بة ومن جاورىم من األمم، فإن سلطان الشمس ضعف عندىم لبعدىم 
عنها فغلب على نواحيهم الربد والرطوبة وتواترت الثلوج عندىم وا١بليد، فقل مزاج ا٢برارة 

بلدت أفهامهم وثقل  فيهم فعظم  أجسامهم وجف  طبائعهم وتوعرت أخفاقهم وت
ألسنتهم، وابيض  ألواهنم حٌب أفرط  فخرج  من البياض إٔب الزرقة ورق  جلودىم 
وغلظ  ٢بومهم، وازرق  أعينهم أيضاً، فلم ٚبرج من طبع ألواهنم وسبط  شعورىم، 
وصارت صهباً لغلبة البخار الرطب وٓب يكن ُب مذاىبهم متانة. وذلك لطباع الربد وعدم 

كان منهم أوغل ُب الشمال فالغالب عليو الغباوة وا١بفاء والبهاٲبة وتزايد ذلك ا٢برارة ومن  
فيهم ُب األبعد فاألبعد إٔب الشمال، وكذلك من كان من الَبك واغفاً ُب الشمال فلبعدىم 
من مدار الشمس ُب حال طلوعها وغروهبا كثرت الثلوج فيهم وغلب  الربودة والرطوبة على 

امهم وغلظ  والن  فقارات ظهورىم وخرز أعناقهم؛ حٌب مساكنهم، فاسَبخ  أجس



تأتى ٥بم الرمي بالنشاب ُب كرىم وفرىم وغارت مفاصلهم لكثرة ٢بومهم فاستدارت 
وجوىهم وصغرت أعينهم الجتماع ا٢برارة ُب الوجو حْب ٛبكن  الربودة من أجسادىم إذ  

من شأن الربودة ٝبع ا٢برارة  كان ا٤بزاج البارد يولد دماً كثّباً، واٞبرت ألواهنم إذ كان
وإظهارىا وأما من كان خارجاً عن ىذا العرض إٔب نيف وستْب ميفاً يأجوج ومأجوج، وىم 
ُب اإلقليم السادس فإهنم ُب عداد البهائم وأما أىل الربع ا١بنويب كالزنج وسائر األحابش، 

ا٢بال من والذين كانوا ٙب  خط االستواء وٙب  مسامتة الشمس؛ فإهنم ٖبفاف تلك 
التهاب ا٢برارة وقلة الرطوبة؛ فاسودت ألواهنم واٞبرت أعينهم وتوحش  نفوسهم وذلك 
اللتهاب ىوائهم وإفراط األرحام ُب نضجهم حٌب احَبق  ألواهنم وتفلفل  شعورىم لغلبة 
البخار ا٢بار اليابس، وكذلك الشعور السبطة إذا قرب  من حرارة النار دخلها االنقباض ٍب 

ٍب االنعقاد على قدر قرهبا من ا٢برارة وبعدىا عنها واألرض قسمان على ما  االنضمام
قدمنا أحدٮبا مسكون، واآلخر غّب مسكون، والعامر ا٤بسكون منهما على أقسام أحدىا 
مفرط ا٢بر وىو ما كان من جهة ا١بنوب ألن الشمس تقرب منو فيلتهب ىواؤه واآلخر 

وأما ا٤بشرق وا٤بغرب فمعتدالن وإن كان فضل  الشمال وىو مفرط الربد لبعد الشمس عنو
ا٤بشرق وأظهر واعتدالو أشهر وأما الذي ليس ٗبسكون فعلى قسمْب أيضاً؛ إما أن يفرط 
فيو الربد ببعد الشمس عنو أو يفرط فيو ا٢بر لقرهبا منو ففا يَبكب ىناك حيوان وال ينب  

ار وستاً وستْب درجة ال نبات فا٤بوضع الذي يكون بعده ُب الشمال عن خط معدل النه
ٲبكن أن يكون فيو نشوء إلفراط الربد عليو لبعد الشمس عنو وإن ما كان عرضو ستة 

وستْب جزء وتسع دقائق تكون السنة فيو يوماً وليلة ستة أشهر هناراً ال ليل فيو وستة أشهر 
ا١بنوب عن ليل ال هنار فيو يبطل هناره ُب الشتاء وليلو ُب الصيف وا٤بوضع الذي بعده ُب 

خط معدل النهار تسع عشرة درجة ال ٲبكن أيضاً أن يكون فيو نشوء إلفراط ا٢بر عليو 
لقرب الشمس منو قال ا٤بسعودي فأما أبطلميوس فإن أقصى ما وجد عنده من العمارة ُب 
جهة الشمال ا١بزيرة ا٤بعروفة بثوٕب ُب أقصى ٕبر ا٤بغرب من ا١بهة الشمالية وأن عرضها من 

هار ُب الشمال ثفاثة وستون جزءاً، وحكاه أيضاً عن مارينوس فيما ذىب إليو ُب معدل الن



حدود ا٤بعمور من األرض، وذىب أبطلميوس إٔب أن هناية العمارة ُب جهة ا١بنويب ٙب  
ا٤بوازي الذي بعده من معدل النهار ستة عشر جزءاً وٟبس وثفاثون دقيقة وربع وسدس 

ٲبكن أن يكون فيو عمارة عرضو ُب ا١بنوب أحد  وذىب قوم إٔب أن ا٤بوضع الذي ال
وعشرون جزءاً وٟبس وثفاثون دقيقة، وإٔب ىذا ذىب يعقوب بن إسحاق الكندي ُب  
كتابو ُب رسم ا٤بعمور من األرض. وسواء قيل عرض ا٤بوضع أو قيل بعده عن خط 

ايتها ُب االستواء أو قيل ارتفاع القطب عليو، فمقدار هناية العمارة ُب الشمال إٔب هن
ا١بنوب ٜبانون جزءاً يكون ذلك عند ىؤالء من األميال ٟبسة آالف ميل وأقل من 

 أربعمائة ميل.

وأقصى العمران ُب ا٤بشرق أقصى حدود بفاد الصْب والسيلي إٔب أن ينتهي ذلك إٔب ردم 
يأجوج ومأجوج الذي بناه اإلسكندر دافعاً ليأجوج ومأجوج عن الفساد ُب األرض، 

ي وراءه ووقع ُب فجة الردم، ومنو كان ٨برجهم بدؤه خارج العمران ُب اإلقليم وا١ببل الذ
السابع طرف مبدئو مستقبل ا٤بشرق ٍب ينعطف إٔب ناحية ا١بنوب ويستقيم ٩بره طوالً إٔب 
أن ينتهي إٔب ٕبر أوقيانس ا٤بظلم احمليط فيتصل بو، وأقصى عمران ا٤بغرب ينتهي إٔب ٕبر 

وكذلك ينتهي أقصى عمران الشمال إٔب ىذا البحر أيضاً وأقصى أوقيانس احمليط أيضاً، 
عمران ا١بنوب ينتهي إٔب خط االستواء الذي يكون الليل والنهار فيو سواء أبداً وجزيرة سر 

 نديب من البحر الصيِب على ىذا ا٣بط أيضاً.
 قال ا٤بسعودي وذكر من عِب ٗبساحة األرض وشكلها أن تدويرىا يكون بالتقريب أربعة
وعشرين ألف ميل وذلك تدويرىا مع ا٤بياه والبحار فإن ا٤بياه مستديرة مع األرض وحّدٮبا 
واحد فكلما نقص من استدارة األرض وطو٥با وعرضها شيء ًب باستدارة ا٤باء وطولو 

وعرضو وذلك أهنم نظروا إٔب مدينتْب ُب خط واحد أحداٮبا أقل عرضاً من األخرى وٮبا 
فأخذوا عرضيهما فنقصوا األقل من األكثر ٍب قسموا ما بقي على الكوفة ومدينة السفام 

عدد األميال الٍب بينهما فكان نصيب الدرجة ٩با ٰباذيهما من أجزاء األرض ا٤بستديرة ستة 



وستْب ميفاً وثلثي ميل على ما ذكر أبطلميوس فإذا ضربوا ذلك ُب ٝبيع درج الفلك الٍب 
وعشرين ألف ميل، وكان قطرىا الذي ىو طو٥با  ىي ثلثمائة وستون درجة كان ذلك أربعة

وعرضها وغلظها سبعة آالف ميل وستمائة وسبعة وستْب ميفاً، وا٤بيل أربعة آالف ذراع 
بالسواء وىو الذراع الذي وضعو ا٤بأمون لذرع الثياب ومساحة البناء وقسمة ا٤بنازل، والذراع 

ٔب بعض والفرسخ هبذا ا٤بيل أربع وعشرون إصبعاً واإلصبع س  شعّبات مضموم بعضها إ
ثفاثة أميال ومنهم من ٯبعل ا٤بيل ثفاثة آالف ذراع والفرسخ أربعة أميال وكفاٮبا يؤوالن إٔب 
شيء واحد وفيما ذكرناه من مقدار حصة الدرجة من األميال تنازع فمنهم من رأى أن 

ا٤بعول ُب ذلك سبعة وٜبانون ميفاً ومنهم من رأى ذلك ستة وٟبسون ميفاً وثلثي ميل و 
ذلك على ما حكيناه عن أبطلميوس واألرض من أربعة جواىر من الرمل والطْب واألحجار 

واألمفاح وجوفها أطباق يتخرق فيها ا٥بواء وٯبول فيها ا٤باء مواصفاً ٥با كمواصلة الدم 
للجسد فما غلب عليو ا٥بواء من ا٤باء كان عذباً شروباً وما امتنع ا٥بواء من التمكن منو 

  عليو أمفاح األرض وسبخها صار ملحاً أجاجاً وأن كون مياه العيون واألهنار ُب وغلب
األرضْب كالعروق ُب البدن وأن ا٢بكمة ُب كون األرض كريةالشكل؛ إهنا لو كان  

مسطوحة كلها ال غور فيها وال نشز ٱبرقها ٓب يكن النبات وكان  مياه البحار سائحة على 
٥با غدران تفضي مياه السيول إليها، وال كان  ٥با عيون  وجهها فلم يكن الزرع وٓب يكن

٘بري تنبع با٤باء أبداً ألن مياه العيون لو كان  منها ٚبرج دائماً لفني  ولصار ا٤باء أبداً 
غالباً على وجو األرض فكان يهلك ا٢بيوان وال يكون زرع وال نبات فجعل عز وجل منها 

منها مستوية، وأما أنشازىا فمنها ا١ببال الشا٨بة ومنافعها أ٪باداً ومنها أغواراً ومنها أنشازاً و 
ظاىرة ُب قوة ٙبدر السيول منها فتنتهي إٔب األرضْب البعيدة بقوة جريها ولتقبل الثلوج 

فتحفظها إٔب أن تنقطع مياه األمطار وتذيبها الشمس فيقوم ما يتحلب منها مقام األمطار 
للمياه لتجري من ٙبتها ومن شعوهبا وأوديتها، ولتكون اآلكام وا١ببال ُب األرض حواشر 

فيكون منها العيون الغزيرة ليعتصم هبا ا٢بيوان ويتخذىا مأوى ومسكناً، ولتكون مقاطع 
ومعاقل وحواجز بْب األرضْب من غلبة مياه األمطار عليها وما ال ٰبصيو إال خالقها قال 



فاثة أسباب كمية ا٤بياه الٍب فيها ا٤بسعودي: وقد ٚبتلف قوى األرضْب وفعلها ُب األبدان لث
وكمية األشجار ومقدار ارتفاعها وا٬بفاضها، فاألرض الٍب فيها مياه كثّبة ترطب األبدان 
واألرض العادمة للمياه ٘بففها. وأما اختفاف قوهتا من قبل األشجار فإن األرض الكثّبة 

تسخن. واألرض األشجار؛ األشجار الٍب فيها تقوم ٥با مقام السَبة فبهذا السبب 
 ا٤بكشوفة من األشجار العادمة ٥با حا٥با عكس حال األرض الكثّبة األشجار

وأما اختفاف قواىا من قبل مقدار علوىا وا٬بفاضها؛ فألن األرض العالية ا٤بشرفة فسيحة 
باردة واألرض ا٤بنخفضة العميقة حارة ومدة. ومنهم من رأى أن أصناف اختفاف البلدان 

احي والثا٘ب االرتفاع واال٬بفاض والثالث ٦باورة ا١ببال والبحار ٥با والرابع أربعة أو٥با النو 
طبيعة تربة األرض وذلك أن ارتفاعها ٯبعلها أبرد وا٬بفاضها ٯبعلها أسخن على ما قدمنا. 
وأما اختفافها من جهة ٦باورة ا١ببال ٥با فمٌب كان ا١ببل من البلد من ناحية ا١بنوب جعلو 

ب امتناع الريح ا١بنوبية، وإ٭با هتب فيو الشمالية فقط. ومٌب ما كان أبرد ألنو يكون سب
ا١ببل من البلد من ناحية الشمال جعلو أسخن المتناع ىبوب الرياح الشمالية فيو، وأما 
اختفافها جملاورة البحار ٥با فمٌب كان البحر من البلد ُب ناحية ا١بنوب كان ذلك البلد 

د ُب ناحية الشمال كان ذلك البلد أبرد وأيبس. وأما أسخن وأرأرطب، وإن كان من البل
اختفافها ٕبسب طبيعة تربتها فمٌب كان  تربة األرض صخرية جعل  ذلك البلد أبرد 

وأجف، وإن كان  تربة البلد جصية جعلتو أسخن وأجف، وإن كان  طينية جعلتو أبرد 
األجسام السمائية من  وأرطب وبقاع األرض ٨بتلفة ٕبسب اختفاف الطبائع وما تؤثره فيها

النّبين وغّبٮبا فغلب طبع كل أرض على ساكنها كما نشاىد ا٢برار السود واألغوار؛ 
وحشها إٔب السواد ووحش الرمال البيض على ذلك اللون فإن كان  الرمال أٞبر فوحشها 
عفر وىو لون الَباب، وكذلك وحش ا١ببال من األراوي وغّبىا يكون على ألوان تلك 

 ن ٞبراً وإن بيضاً وإن سوداً.ا١ببال إ
وعلى ىذا السبيل تكون القملة ُب الشعر األسود سوداء وُب الشعر األبيض بيضاء وُب 



ا٤بشيب شهباء وُب األٞبر ٞبراء ومن الفلكيْب من يرى أن كل جزء من أجزاء األرض 
 يناسب جزء من أجزاء الفلك ويغلب عليو طباعو ألن ُب أجزاء الفلك ا٤بضيء وا٤بظلم

والفصيح واألخرس وذا األصوات واجملوف وغّب ذلك من نعوت الدرج، فلذلك يكون كفام 
أىل ا٤بوضع الواحد ٨بتلفاً على قدر ما تصلح فيو السعود وتفسد فيو النحوس ٍب ٱبتلف 
أىل اللسان الواحد ُب ا٤بنطق واللهجات قال ا٤بسعودي: وقد ذم أبطلميوس القلوذي آراء  

ِب بعلم معمور األرض وغايات ذلك وهناياتو مثل مارينوس وأبرخس كثّب ٩بن تقدمو ٩بن ع
وطيمستانس وغّبىم ُب قبول أقاويل ا٤بخربين من التجار وغّبىم من هناية ا٤بعمور وأن 
ذلك قد يدخلو الكذب والزيادة والنقصان فيما أخربوا بو من وصو٥بم إٔب ىذه ا٤بواضع 

ٍب اضطر أبطلميوس ٤با أراد علم ذلك والوقوف  النائية والعمائر القاصية ُب الرب والبحر،
عليو إٔب أن يستعمل ما أنكره على من ذكرنا من جهة ا٣برب فبعث بثقات من رسلو ُب 
اآلفاق ليعرف الغابات من عمران األرض ا٤بسكونة فعمل على أخبارىم مقايساً هبا ما 

كتابو ا٤بَبجم ٗبسكون   وجده بالدالئل النجومية، وىذا دخول منو فيما أنكره، وقد ذكر ُب
األرض بلداناً ومدائن كثّبة ووصف أطوا٥با وعروضها ورسم للناس صورة معمور األرض 
على ما رسم فيها من مواضع الكور والبحار واألهنار ُب الطول والعرض، وقد قال 

أرسطاطاليس ُب ا٤بقالة الثانية من كتابو ُب اآلثار العلوية لقد أعجب من الذين يصورون 
ار األرض وأبعادىا فإهنم يصورون األرض ا٤بعمورة مستديرة والقياس والعيان يشهدان أقط

على أهنا على خفاف ذلك وأنو ال ٲبكن أن يكون ذلك أما القياس فيثب  أن عرض 
األرض ٧بدود وأن طو٥با ليس ٗبحدود أعِب أن طول األرض كلو ٲبكن أن يسكن ٢بال 

مفرطْب ُب طول األرض لكن ُب عرضها، ولو ٓب  مزاجو وذلك أن ا٢بر والربد ال يكونان
يكن البحر ٲبنع لكان طول األرض كلو مسلوكاً قال والعيان يشهد أيضاً على أن طول 
األرض يسلك ُب الرب والبحر ألن الطول ٨بالف للعرض كثّباً قال ا٤بسعودي وقد ذكرنا ُب  

الفرس والنبط ُب قسمة كتاب فنون ا٤بعارف وما جرى ُب الدىور السوالف ما ذىب  إليو 
ا٤بعمور من األرض وتسميتهم مشارق األرض وما قارب ذلك من ٩بلكتها خراسان وخر: 



الشمس فأضافوا مواضع ا٤بطلع إليها وا١بهة الثانية وىي ا٤بغرب خربران وىو مغيب الشمس 
ق وا١بهة الثالثة وىي الشمال بأخَبا وا١بهة الرابعة وىي ا١بنوب نيمروز وىذه ألفاظ يتف

عليها الفرس والسريانيون وىم النبط وما ذىب إليو اليونانيون والروم ُب قسمة ا٤بعمور من 
األرض على ثفاثة أجزاء وىي أورفا، ولوبية، وآسية وغّب ذلك من كفام سائر األمم ُب ىذه 

 ا٤بعا٘ب، فلنقل اآلن ُب األقاليم وصفتها وما قيل ُب قسمتها وغّب ذلك.

 قسمتها وحدودىاذكر األقاليم السبعة و 
 وما قيل ُب طو٥با وعرضها وما اتصل بذلك

كل ما كان من األرض معموراً فهو مقسوم بسبعة أقسام يسمي كل قسم منها إقليماً وقد 
تنازع من عِب من حكماء األمم وففاسفتهم بعلم ا٥بندسة ومساحة األرض ُب ىذه 

نوب؟ فذىب األكثرون إٔب أن األقاليم السبعة أُب الشمال وا١بنوب أم ُب الشمال دون ا١ب
ذلك ُب الشمال دون ا١بنوب لكثرة العمارة ُب الشمال وقلتها ُب ا١بنوب ورأى قوم أن 
القدماء إ٭با قصدوا لقسمة األقاليم السبعة ُب ا١بانب الشمإب من خط معدل النهار وٓب 

متبعيو  يقسموا ُب ا١بنوب شيئاً لقلة قدر العمارة ُب ا١بنوب عن ا٣بط وذىب ىرمس ُب
من ا٤بصريْب وغّبىم إٔب أن ُب ا١بنوب سبعة أقاليم كما ىي ُب الشمال وكان ٯبعل قسمة 
أقاليم العمران من الشمال مدورة فيجعل اإلقليم الرابع وىو إقليم بابل واسطاً ٥با وستة 
دائرة حولو وإن كل إقليم سبعمائة فرسخ ُب مثلو فاإلقليم األول ا٥بند والثا٘ب ا٢بجاز 

بشة والثالث مصر وإفريقية الرابع بابل والعراق وا٣بامس الروم والسادس يأجوج ومأجوج وا٢ب
والسابع يوماريس والصْب ويبتدئ ٝبيعها من ا٤بشرق ٩با ٲبر ببفاد الصْب وغّبىا، فحد 

اإلقليم األول البحر ٩با يلي ا٤بشرق والثا٘ب البحر ٩با يلي ا٢بجاز والثالث الديبل من ساحل 
ن أرض السند والرابع حد اإلقليم السابع ٩با يلي الصْب أطول ساعات هناره ا٤بنصورة م

ثفاثة عشرة ساعة وحد اإلقليم الثا٘ب البحر ٩با يلي عمان إٔب الشحر، واألحقاف إٔب عدن 
أبْب إٔب جزائر الزنج وا٢ببشان، وأطول ساعات هناره ثفاث عشرة ساعة نصف وحد 



بشة ٩با يلي ا٢بجاز إٔب ٕبر الشأم الذي بْب مصر اإلقليم الثالث وينتهي إٔب أرض ا٢ب
وأرض الشام إٔب وسط البحر الذي يلي األندلس ٩با يلي ا٤بغرب أطول ساعات هناره أربع 
عشرة ساعة. وحد اإلقليم الرابع الثعلبية والثا٘ب وسط هنر بلخ والثالث خلف نصيبْب باثِب 

ن ساحل ا٤بنصورة من بفاد السند عشر فرسخاً من ناحية سنجار والرابع وراء الديبل م
بستة فراسخ أطول ساعات هناره أربع عشرة ساعة ونصف ساعة وحد اإلقليم ا٣بامس ٕبر 
الشام إٔب أقصى أرض الروم ٩با يلي البحر إٔب تراقية وبفاد برجان والصقالبة واألبر إٔب حد 

هناره ٟبس أرض يأجوج ومأجوج إٔب حد اإلقليم الرابع ٩با يلي نصبْب أطول ساعات 
عشرة ساعة إٔب حد االقليم السادس من الصْب إٔب حد اإلقليم ا٣بامس إٔب البحر ٩با يلي 
ا٤بشرق أطول ساعات هناره ٟبس عشرة ساعة ونصف، وحد اإلقليم السابع أرض ا٥بند إٔب 

حد اإلقليم الرابع إٔب حد اإلقليم السادس إٔب البحر أطول ساعات هناره س  عشرة 
ب مارينوس أن مساحة ىذه األقاليم ُب الطول ٜبانية وثفاثون ألفاً وٟبسمائة ساعة، وُب كتا

فرسخ ُب عرض ألف فرسخ وسبعمائة وٟبسة وسبعْب فرسخاً، وقد أنكر ذلك على 
مارينوس ٝباعة ٩بن تقدم وتأخر قال ا٤بسعودي: بْب األسفاف واألخفاف من حكماء 

وعروضها وعدد ساعاهتا وابتدائها وغاياهتا  األمم ُب مقادير ىذه األقاليم السبعة وأطوا٥با
وما فيها من مساكن األمم ُب الرب والبحر تنازع كثّب، وقد أتينا على شرح كثّب من ذلك 
فيما تقدم من كتبنا. ورأي  ىذه األقاليم مصورة ُب غّب كتاب بأنواع األصباغ. وأحسن ما 

قطع األرض وُب الصورة ا٤بأمونية رأي  من ذلك ُب كتاب جغرافيا ٤بارينوس وتفسّب جغرافيا 
الٍب عمل  للمأمون اجتمع على صنعتها عدة من حكماء أىل عصره صورة فيها العآب 

بأففاكو و٪بومو وبره وٕبره وعامره وغامره ومساكن األمم وا٤بدن وغّب ذلك، وىي أحسن ٩با 
 تقدمها من جغرافيا أبطلميوس وجغرافيا مارينوس وغّبىا

 على الكواكب السبعة ذكر قسمة األقاليم
 ا٣بمسة والنّبين



قسموا ىذه األقاليم بْب الكواكب السبعة على قدر تواليها وتتابعها ُب الفلك. فاإلقليم 
األول لزحل وىو كيوان بالفارسية لو من الربوج ا١بدي والدلو اإلقليم الثا٘ب للمشَبي وىو 

ثالث للمريخ وىو بالفارسية هبرام بالفارسية أورمزد لو من الربوج القوس وا٢بوت. اإلقليم ال
لو من الربوج ا٢بمل والعقرب. اإلقليم الرابع للشمس وىو بالفارسية خرشاد ومن أ٠بائها 
آقتاب ٥با من الربوج األسد. اإلقليم ا٣بامس للزىرة وىي بالفارسية أناىيد ٥با من الربوج 

من الربوج ا١بوزاء والسنبلة. الثور وا٤بيزان. اإلقليم السادس لعطارد وىو بالفارسية تّب لو 
اإلقليم السابع للقمر وىو بالفارسية ماه لو من الربوج السرطان، واسم اإلقليم بالفارسية  

كشور واسم الفلك إسبهر وذلك بالفارسية األؤب وهبذه الفارسية حايدان قال 
٥بند ا٤بسعودي:وفيما حكيناه تنازع بْب حكماء األمم من الفرس واليونانيْب والروم وا

والكلدانيْب وغّبىم واألشهر ما ذكرناه وقد أتينا على شرح ذلك فيما سلف من كتبنا، 
وكذلك ما تنازعوا فيو من اشَباك الربوج االثِب عشر ُب األقاليم السبعة، وخاصة الكواكب 

 السبعة ُب اآلراء وا٤بلل والنواحي واآلفاق وغّب ذلك.
ع وما بان بو عن سائر األقاليم وجفالة صقعو قال ا٤بسعودي: و٫بن ذاكرون اإلقليم الراب

وشرف ٧بلو إذ كان بو مولدنا وفو منشؤنا وكنا أؤب الناس بتقريظو واإلبانة عن شرفو وفضلو 
 وإن كان ذلك أشهر من أن ٰبتاج فيو إٔب إطناب وال ٰبويو لعظمو كتاب.

 ذكر اإلقليم الرابع
وه من الفضائل الٍب باينوا هبا سكان ووصفو وفضلو على سائر األقاليم، وما خص بو ساكن

غّبه منها وما اتصل بذلك من الكفام ُب عروض البلدان وأطوا٥با واألىوية والَبب وا٤بياه 
 وتأثّباهتا وغّب ذلك

اإلقليم الرابع يضاف إٔب بابل ويعرف هبا وكان ا٠بو بالكلدانية وىي السريانية خنّبث وبو  
بابل تسمى بالفارسية والنبطية بابيل ومن  كان  تسميو ٝبيع طبقات الفرس، وكان 

حكماء الفرس والتبط من يذىب إٔب أهنا ٠بي  هبذا االسم اشتقاقاً من اسم ا٤بشَبي وىو 



بلغتهم األؤب بيل لتوليو ىذا اإلقليم ووقوعو ُب قسمتو وحدود ىذا اإلقليم الشريف ا٤بفضل 
ا٢بجاز الثعلبية من طريق العراق إٔب  على سائر األقاليم ٩با يلي أرض ا٥بند الديبل و٩با يلي

ا٢بجاز و٩با يلي الشأم نصيبْب و٩با يلي خراسان هنر بلخ، وقد ذكرنا فيما سلف من ىذا 
الكتاب ما قيل ُب حدوده أيضاً عند ذكرنا األقاليم فعلى ىذا التحديد قد دخل ُب ىذا 

والعراق بأسره وغّب  اإلقليم ما دون النهر من خراسان وا١ببال كلها من ا٤باىات وغّبىا
ذلك، وٓب يعرف ما حواه ىذا اإلقليم من ذلك أٝبع إال ببابل لفضل موضعها وجفالة 
صقعها ألن ذوي ا٤بعرفة من الناس إ٭با ينسبون الشيء إٔب األفضل ا٤بشهور ولوال أن بابل  
يم كذلك ما نسبوا ىذا اإلقليم مع سعة أرضو وجفالة ما حوى من البلدان إليو، وىذا اإلقل
وسط األقاليم السبعة وأعدىا وأفضلها وبلد العراق وسطو فهو شرف األرض وصفوهتا؛ 
أعدىا غذاء وأصفاه ىواء متوسط بْب إفراط ا٢بر والربد وموضعو ا٤بوضع الذي ينقسم فيو 
الزمان أربعة أقسام ففا ٱبرج ساكنوه من شتاء إٔب صيف حٌب ٲبر هبم فصل الربيع وال من 

ٲبر هبم فصل ا٣بريف، و٤با ذكرنا من توسطو كان  ملوك سوالف صيف إٔب شتاء حٌب 
األمم ٙبلو إذ كان نسبة ا٤بلك إٔب ا٤بملكة الٍب ىو عليها القلب إٔب البدن الذي ىو فيو 
فكما كان اهلل عز وجل بلطيف حكمتو ٤با خلق القلب أشرف األعضاء أحلو من البدن 

كتو وكان  قدماء ا٤بلوك تقول ا٤بلك أوسطو كان  ىذه سبيل ا٤بلك فيما يسكنو من ٩بل
األعظم مركز لدائرة ملكو بعده من ٧بيطها بعد واحد وتد مركوز وعلم منشور منو يستمد 
التدبّب، وإليو ترد األمور. ولذلك يقال أن ا٤بلك األعظم وا٤بدبر األكرب ينبغي أن يكون 

ع الٍب اختارهتا ملوك األمم منزلو الواسطة من ىذا اإلقليم وىو الرابع، والعراق أشرف ا٤بواض
من النماردة وىم ملوك السريانيْب الذي تسميهم العرب النبط ٍب ملوك الفرس على 

طبقاهتم من الفرس األؤب إٔب الساسانية وىم األكاسرة وىي حيث تلتقي دجلة والفرات 
وما قرب من ذلك، وىي من السواد البقعة الٍب حدىا الزايب فوق سر من رأى ٩با يلي 

لسن وتكري  وناحية حلوان ٩با يلي ا١ببل وىي  ٩با يلي الفرات والشأم وواسط من أسفل ا
دجلة والكوفة من سقي الفرات إٔب هبندف وبادرايا وباكسايا وىي النبطية ترقف من أرض 



جوخي، وىذه األرض ىي لب إيرانشهر الٍب تفان  عليها ملوك األمم فكان اختيارىم 
بال ليسلموا من ٠بائم العراق وكثرة ذبابو وىوامو، وا٤بشٌب بفضل آرائهم؛ ا٤بصيف با١ب

بالعراق ليسلموا من زمهرير ا١ببل وكثرة ثلوجو وأمطاره ووحولو وأقذاره وقد كان أبو دلف 
 القاسم بن عيسى العجلي يفعل ذلك، فقال مفتخراً بو ُب كلمة لو طويلة

 إ٘ب امرؤ كسروي الفعال ... أصيف ا١ببال وأشتو العراقا
 وألبس للحرب أثواهبا ... وأعتنق الدارعْب اعتناقا

 و٤با بلغ عبد اهلل بن طاىر ىذه األبيات بعد افتتاحو مصر والشأمات قال يرد عليو
 أٓب تر أنا جلبنا ا١بيادا ... إٔب أرض بابل قّباً عتاقا
 إٔب أن وردن بأدوائها ... قلوب رجال أرادوا النفاقا

 ١ببال وتشتو العراقاوأن  أبا دلف ناعم ... تصيف ا
وكان  الفرس تسمي ىذا الصقع أيضاً إيرانشهر إضافة إٔب إيرج بن أفريدون حْب قسم 
أفريدون األرض بْب ولده الثفاثة فجعل لسلم الروم وما يليهم من األمم ولطوج الَبك وما 
ُب يليها من األمم وإليرج العراق وما يليو من األمم فأضيف إليو وُب ذلك يقول شاعرىم 

 اإلسفام مفتخراً:
 وقسمنا ملكنا ُب دىرنا ... قسمة اللحم على ظهر الوضم

 فجعلنا الشأم والروم إٔب ... مغرب الشمس إٔب الغطريف سلم
 ولطوج جعل الَبك لو ... فبفاد الَبك ٰبوهبا ابن عم
 وإليران جعلنا عنوة ... فارس ا٤بلك وفزنا بالنعم

بلد ا٣بيار ألن إير بالفارسية األؤب اسم جامع  ومنهم من يذىب إٔب أن معُب إيرانشهر
للخّب والفضل، ومن ذلك قو٥بم لرئيس بي  النار إير بذاي رئيس ا٣بيار الفاضلْب فعرب 
فقيل ىربذ والنبط تذكر أن ىذا اإلقليم ٥با ملكتو ُب سالف الدىر وأن ملوكهم النماردة 

ن الفرس كان  بفارس وا٤باىات وغّبىا منهم ٭برود إبراىيم ا٣بليل، والنمرود ٠بة ٤بلوكهم وإ



من بفاد الفهلويْب وإن ىذا الصقع مضاف إليهم، وإ٭با ىو بلد أريان شهر؛ معُب ذلك 
بلد السباع ألن السباع تدعي بالنبطية أريان أحدىا أريا فشبهوا بالسباع لشدة بأسهم 

ينهم من وشجاعتهم وعظم ملكهم وكثرة جنودىم، فلما غلب  الفرس عليهم ٤با كان ب
التحزب وا٢بروب واختفاف إٔب الكلمة وتباين ا٤بمالك ودام  أيامهم واتصل ملكهم 
دخلوا ُب ٝبلتهم وتعززوا هبم وانتسبوا إليهم، ٍب جاء اإلسفام فمضى على ذلك أكثرىم 
وأنفوا من النبطية لزوال العز الذي كان فيهم، وانتمى جلهم إٔب ملوك الفرس حٌب قال 

 ذلك: بعض ا٤بتأخرين ُب
 أيا دىر وٰبك كم ذا الغلط ... وضيع عفا وكرٙب سقط

 وعّب ٱبلد ُب جنة ... وطرف بفا علف يرتبط
 وأىل القرى كلهم يدعون ... بكسرى قباذ فأين النبط

وقد حد كثّب من الناس السواد وىو العراق، فقالوا حده ٩با يلي ا٤بغرب وأعلى دجلة من 
عروفة إحداٮبا بالعلث من ا١بانب الشرقي من دجلة ناحية أنور وىي ا٤بوصل القريتان ا٤ب

وىي من طّسوج بزر جسابور واألخرى ا٤بعروفة ٕبريب وىي بإزائها ُب ا١بانب الغريب من 
طسوج مسكن، ومن جهة ا٤بشرق ا١بزيرة ا٤بتصلة بالبحر الفارسي ا٤بعروفة ٗبيان روذان من  

 -مائة وٟبسة وعشرون فرسخاً  كورة هبمن أردشّب وراء البصرة ٩با يلي البحر طول ذلك
وا٢بد الشمإب من عقبة حلوان إٔب ا٤بوضع ا٤بعروف بالعذيب وراء القادسية من جهة 
ا١بنوب مسافة ما بْب ىذين ا٤بوضعْب وىو عرض السواد ٜبانون فرسخاً، يكون ذلك 
مكسراً عشرة آالف فرسخ والفرسخ اثِب عشر ألف ذراع بالذراع ا٤برسلة يكون بذراع 

احة وىي الذراع ا٥بامشية تسعة آالف ذراع وىو مائة وٟبسون أشفا يكن ذلك جرباناً ا٤بس
اثنْب وعشرين ألفاً وٟبسمائة جريب ىذا إ٭با ىو تكسّباشل فإذا ضرب ذلك ُب عدد 

الفراسخ وىو عشرة آالف فرسخ بلغ مائٍب ألف ألف وٟبسة وعشرين ألف ألف جريب، 
آلكام والتلول واآلجام والسباخ ومدارس الطرق واحملاج أسقط أرباب ا٣براج ٤بواضع ا١ببال وا

و٦باري األهنار ومواضع ا٤بدن والقرى وغّب ذلك من ا٤بواضع الٍب ال يتأتى فيو ا٢برث على 



التخمْب والتقريب الثلث من ذلك وىو ٟبسة وسبعون ألف ألف جريب فيبقي مائة ألف 
النصف معموراً مع ما ُب ألف وٟبسون ألف ألف جريب يراح النصف من ذلك ويكون 

ا١بميع من النخيل والكروم وسائر األشجار وما يعمر دائماً من األرضْب، وٓب يزل السواد 
ُب ملك النبط والفرس مقا٠بة إٔب أيام قباذ بن فّبوز ا٤بلك، فإنو فرض على كل جريب 

القسمة  درٮبْب وألزم الناس ا٤بساحة وأطلقوا ُب أمفاكهم وكانوا ٩بنوعْب منها إٔب وق 
فهلك قبل إٛبام ذلك فلما ملك أنوشروان بعده ٛبمو وأخذ الناس بو فارتفع أول سنة مائة 
ألف ألف وٟبسْب ألف ألف درىم من الدراىم الٍب وزن الدرىم منها مثقال، وقد كان 

اجتىب ٩بلكتو ُب سنة ٜبا٘ب عشرة من ملكو  -خسر وأبرويز بن ىرمز بن أنوشروان بن قباذ 
السواد وأرض األعاجم دون أعمال الغرب وكان حد ٩بلكتو إٔب ىي  وما  وكان ُب يده

وراء ذلك من ا٤بوصل وا١بزيرة والشام بيد الروم من الورق أربعمائة ألف ألف وعشرين ألف 
ألف مثقال يكون ذلك وزن سبعو ستمائة ألف ألف درىم وكثّب من ىذه النواحي اليوم 

ز أرضوىا وٓب يبد ساكنوىا وإ٭با ٰبتاج أن يكون على ما كان  عليو ُب ذلك الوق  ٓب يغ
مع مفاكها ومدبريها تقى اهلل أوالً ٍب دراية و٪بدة وعدل وعفة وسياسة حٌب تستقيم عليو 
األمور وينتظم التدبّب ويأٌب من األموال ما يسد بو أركان ا٤بلك وتعمر بو البفاد ويشحن بو 

دل يؤدي إٔب طول ا٤بدة واتصال أيام الدولة الثغور ويقمع بو العدو إذ كان سلوك طريقة الع
وبالعدل ركب ٝبيع العآب ففا جرم أنو ال يقوم إال با٢بق وىو ميزان الرب ُب األرض بْب 
عباده فلذلك حكمتو مربأة من كل ميل وزلل، فمن ٖبسو بَب عمره وانقض  أيامو، وظلم 

 الرعية، واستجفاب البلية.

ثنٍب عشرة كورة، تسمي الكورة بلغتهم استان وطساسيجو وكان السواد يعد ُب أيام الفرس ا
ستون طسوجا ُب كل كورة عدة طساسيج وتفسّب الطسوج الناحية ٍب تغّب ذلك على مر 
األيام ال٬براق دجلة وخروجها عن عمودىا، وكان ٦براىا ُب جوخي وتغريقها طسوج الثرثور 

ة أيام وذلك بْب واسط من بفاد كسكر وغّبه حٌب صارت بطائح إٔب ىذا الوق  مسّب 



والبصرة وا٠بها ُب ىذا الوق  ُب ديوان السلطان آجام الربيد وأخراب جوخي وكان  أعمر 
السواد وأىلها ا٤بتقدمون على أىلو وإضافة كورة حلوان إٔب كورة ا١ببل وكان  تدعى 
شادفّبوز وغّب ذلك فصارت كور السواد عشر كور ٙبوي ٜبانية وأربعْب طسوجاً ٍب آل 

لك إٔب نقص وخراب لبثوق انبثق  وجفاء وانتقال وجدب وجور وحيف من األتراك ذ
ُب خفافة ا٤بطيع،  543والديلم الذين غلبوا على ىذا الصقع إٔب ىذا الوق  وىو سنة 

وقد وصف بعض أىل ا٤بعرفة سكان ىذا الصقع الشريف وىو العراق فقال ىم ىل العقول 
ا٤بوزونة والرباعة ُب كل صناعة، مع اعتدال  الصحيحة والشهوات احملمودة والشمائل

األعضاء واستواء األخفاط و٠برة األلوان وىي أعد٥با وأقصدىا، ويستدل على اعتدال مزاج 
باطن أبداهنم بالذي يرى من السمرة الظاىرة ُب ألواهنم واعتدال أعضائهم أحسن الناس 

ّب، وذلك المتزاج صقعهم من حر ألواناً ووجوىاً وأٛبهم حلماً وفهماً فهم أىل العلم وا٣ب
ا١بنوب وبرد الشمال وغلب عليهم ا٤بشتوي المتزاجو من برد فلك زحل وحرارة فلك ا٤بريخ 

فاعتدلوا فاجتمع  فيهم ٧باسن ٝبيع األقطار كما اعتدلوا ُب ا١ببلة كذلك لطفوا ُب 
أصحاب الفطنة والتمسك ٗبحاسن األمور، وكيف ال يكونون كذلك وىم أرباب الوافدين و 

 الرافدين من دجلة والفرات، والثمانية واألربعْب طسوجاً. قال الفرزدق ُب ىجاء ابن ىبّبة:
 أأطمع  العراق ورافديو ... فزاريا أحذ يد القميص

 وقال بشار بن برد:
 الرافدان تواَب ماء ٕبرٮبا ... إٔب األبلة شرباً غّب ٧بظور

 يكذبان قال ا٤بسعودي والصقع الذي وقال آخر ىذان الواديان رائدان ألىل العراق ال
مدينة السفام منو أفضل مواضع األرض ٝبيعاً ُب الطيب والغذاء، وذلك أن أطيب خّبات 
الدنيا بعد األمن والعافية والعز والرئاسة؛ صفاح ا٤باء وا٥بواء، ٍب أفضل أهنار العآب دجلة 

ضع العآب ُب كل األزمنة والفرات، وإن نازع ُب ذلك أىل مصر وفضلوا نيلهم، وأطيب موا
عند قياس بعضها إٔب بعض وقياس بعض البلدان إٔب بعض موضع اجتماع دجلة والفرات، 
وذلك أن بعض ا٤بواضع يطيب صيفو ويفسد شتاؤه فساداً ٲبتنع فيهم من ا٤بكاسب ا٤بهنية 



وا٤بطالب الصناعية لشدة برده ودوام سقوط ثلجو، ومنها ما يطيب شتاؤه ويفسد صيفو 
 يشغل ا٢بر والومد والبق وا٥بوام عن ٚبشْب الزي باللباس والتصرف ُب ا٤بهن حٌب

والصناعات ويعز علينا ٗبا دفعنا إليو من مفارقة ىاا ا٤بصر الذي بو مولدنا وفيو منشؤنا، 
فنأت األيام بيننا وبينو وساحق  مسافاتنا عنو فبعدت الدار، وتراخى ا٤بزار. ولكنو الزمن 

شتي  والدىر الذي من شرطو اإلفاتة، ولقد أحسن أبو دلف القاسم بن الذي من شأنو الت
 عيسى العجلي حيث يقول ُب ىذا ا٤بعُب ُب كلمة لو

 أيا نكبة الدىر الٍب طوح  بنا ... أيادي سبا ُب شرقها وا٤بغارب
 قفي بالٍب هنوى فقد طرت بالٍب ... إليها تناى  فاجعات ا٤بصائب

 وقال آخر
 ي وجّبٌب ... وقد يتناسى الشيء وىو حبيببفاد هبا أنسى وأىل

ولوال الشوق إٔب الوطن وا٢بنْب إٔب ا٤بنشأ ٓب نذكر ما ذكرناه من ىذه ا٤بعا٘ب قال بعض 
ا٢بكماء: إن من عفامة وفاء ا٤برء وحسن دوام عهده، حنينو إٔب إخوانو وشوقو إٔب أوطانو، 

وإٔب مسقط رأسها تواقة وقال وإن من عفامة الرشد أن تكون النفس إٔب مولدىا مشتاقة، 
آخر: عمر اهلل األبدان، ٕبب األوطان. فمن عفامة كرم احملتد، ا٢بنْب إٔب ا٤بولد قال 

ا٤بسعودي: وكثّب ٩بن تقدم وتأخر من أىل صناعة النجوم إذا حصلوا أمر بغداد قالوا عرض 
ن دقيقة وسط اإلقليم الثالث أي بعده من خط االستواء ثفاثون درجة واثنتان وثفاثو 

وعرض وسط اإلقليم الرابع س  وثفاثون درجة ٍب قالوا عرض بغداد ثفاث وثفاثون درجة 
وتسع دقائق فبغداد إذاً عندىم كأهنا قريبة من أن تكون بْب وسطي اإلقليمْب الثالث 

والرابع واألكثر منهم يرى أهنا من اإلقليم الرابع على ما ذكرناه، و٩بن يرى ذلك من تقدم 
 دورثيوس وغّبٮبا من الفلكيْبمارينوس و 

وعرض كل بلد ىو بعده عن خط االستواء وإن شئ  قل  ارتفاع القطب عليو إن كان ُب 
النصف الشمإب من األرض فارتفاع القطب الشمإب وإن كان ُب النصف ا١بنويب من 



األرض فارتفاع القطب ا١بنويب، ألنو كلما تباعدت ا٤بدينة عن خط االستواء درجة ارتفع 
أحد القطبْب درة وا٬بفض اآلخر درجة والطول ىو بعد ا٤بدينة من ا٤بغرب ورٗبا كان بعدىا 
من ا٤بشرق ومن ا٤بغرب إٔب ا٤بشرق مائة وٜبانون درجة فعرض بغداد ثفاث وثفاثون درجة 
وطو٥با سبعون درجة وكذلك عرض دمشق وعرض بغداد واحد وطول دمشق ستون درجة، 

من بفاد إفريقية من أرض ا٤بغرب، وكذلك أيضاً عرض بي  وكذلك عرض مدينة القّبوان 
ا٤بقدس وقيسارية وصيدا وصور وأنطاكية ومدينة السّبجان من أرض كرمان و٩با عرضو 
ثفاثون فسطاط مصر والبصرة وشّباز وشينيز وجنابا ومهروبان وتوج من أرض فارس 

ب من جند قنسرين والقندىار من أرض السند، و٩با عرضو س  وثفاثون درجة مدينة حل
من أرض الشأم ومنبج وبالس والرقة ونصيبْب وهناوند من ا٤باىات وٮبذان وطرسوس من 
الثغر الشأمي وقم والري وا٤بوصل وبلد ٠بيساط وجسر منبج ودباوند وقومس ومدينة 
نيسابور وٖبارى و٠برقند وأشرو سنة من بفاد خراسان وكلما ُب األقاليم من ا٤بدن فعلى 

ن كان ذلك ٨بتلفاً عند من ال علم لو هبذه األمور ٤با يرى من اختفاف وضع خط واحد وإ
ىذه ا٤بدن وبعد ا٤بسافات بينها طوالً وعرضاً، واألقاليم كلها مستقيمة كذلك رأيتها ُب 
الصورة ا٤بأمونية وغّبىا وأىوية ىذه ا٤بواضع ٚبتلف وإن اتفق  فيما ذكرنا من العرض 

أن يكون ٖبارات باردة وُب أعماق األرض فتظهر فتكون وغّبه آلفات وعوارض من ذلك 
سبيل تلك ا٤بواضع من األرض أن ما يتوالىا من الكواكب يوجب تأثّب ا٢برارة فيها فيغلب 
ما ظهر من الربودة منها عليها تدفع فعل الكواكب، كالسروات من أرض التهائم وىي 

ائف، وأقصاىا قرب صنعاء من ثفاث سراة منها ما بْب هتامة و٪بد، أدناىا وج وىي الط
أرض اليمن والسروات أرض عالية وجبال مشرفة ٯبب أن تكون حارة لتأثّب الكواكب إال 
أن ما يظهر من ٖبار األرض يغلب على البلد فصار بارداً وكذلك أيضاً دمشق عرضها 
وعرض بغداد واحد على ما ذكرنا فيما تقدم فيجب أن تكون حارة كحر بغداد؛ إال أن 

د يغلب عليها ٤با يظهر من ٕبار األرض من الربودة فكان ا٢بكم لو، وكذلك قد تكون الرب 
مواضع من األرض ما يتوالىا من الكواكب يوجب تأثّب الربودة فيها فيظهر من قعور 



األرض ٖبارات كثّبة حارة فتدفع ذلك وتصّب ا٢بكم ٥با و٘بعل ذلك البلد حاراً ككثّب من 
بقاع من األرض يغلب على ما يظهر منها من البخار البارد  البلدان ا٢بارة وقد تكون

تأثّبات الكواكب با٢بر فيكون ا٢بكم لو ويغلب على ما ظهر منها من البخار ا٢بار 
تأثّباهتا بالربد فيكون ا٢بكم لو ولعلل غّب ذلك يطول ذكرىا ىي موجودة ُب كتب 

كتبنا ٤بعاً من ذلك فأغُب عن ا٤بتقدمْب على الشرح واإليضاح وقد قدمنا فيما ٠بينا من  
إعادتو ُب ىذا الكتاب مع اشَباطنا على أنفسنا فيو االختصار واإلٯباز وُب القليل كفاية 
٤بن كان لو بالعلم عناية وكل ما كان على رأس قبة األرض وراءىا إٔب الشق الشرقي فهو 

ر النهار عند أىل الشق الغريب أرفع، ١بهات منها أن ا٤بشرق لطلوع الكواكب وظهو 
وا٤بغرب ٥ببوطها وا٬بفاضها والثانية أن ا٤بشرق ذكر وا٤بغرب أنثى وقسم ىذا الكواكب 

ا٤بذكرة وقسم ذلك الكواكب ا٤بؤنثة والذكر أبداً أعلى من األنثى، والثالثة أن حركة الفلك 
ىب إٔب ا٤بشرق ىي ارتفاعو وحركتو إٔب ا٤بغرب ىي ا٬بفاضو والرابعة وىي الوجو العيا٘ب وا٤بذ
القياسي أنا ٪بد بلد فارس أأرفع من العراق والعراق أرفع من الشأم والشأم أرفع من مصر 

 واإلسكندرية

من ذلك أن حساب بغداد مثل ٧بمد بن موسى ا٣بوارزمي وٰبٓب بن أيب منصور وسند بن 
علي وأيب معشر وغّبىم وجدوا طول بغداد من ا٤بشرق مائة درجة وعشر درجات يريدون 

قبة إٔب وسط ٠باء بغداد وذلك يعرف بساعات وسط الكسوف ُب ا٤بواضع من أفق ال
ا٤بختلفة ا٤بتباعدة ووجد أبطلميوس على ما عرب عنو ثاون اإلسكندرا٘ب طول اإلسكندرية 
من ا٤بشرق مائة وتسع وعشرة درجة ونصفاً فإذا طرحنا بعد بغداد من بعدىا بقي تسع 

اإلسكندرية بثلثي ساعة غّب ثلثي عشر  درجات ونصف فقلنا تطلع الشمس ببغداد قبل
ساعة، وكذلك ٚبالف البفاد ُب العروض من ذلك أن ارتفاع القطب الشمإب عن أفق 

صنعاء من بفاد اليمن أربع عشرة درجة ونصف وارتفاعو على بغداد ثفاث وثفاثون درجة 
تفاع وكسر، ومن ىذا يطول النهار ُب بلد ويقصر ُب بلد ومن الدليل على ذلك أن ار 



سهيل ُب وسط ٠بائو على اليمن ثفاث وعشرون درجة وىو بالعراق على خط األفق 
وٖبراسان ال يرى وال تغيب بنات نعش ىنالك وتغيب باليمن وأشباه ٥بذا كثّبة قال 

ا٤بسعودي: وقد كان وزير ا٤بتوكل عبيد اهلل بن ٰبٓب بن خاقان ٤با أمر ا٤بستعْب بنفيو إٔب برقة 
فصار إٔب اإلسكندرية من بفاد مصر رأى ٞبرة الشمس على علو  543وذلك ُب سنة 

ا٤بنارة الٍب هبا وق  ا٤بغيب فقدر أنو يلزمو أن ال يفطر إذ كان صائماً أو تغرب الشمس من 
ٝبيع أقطار األرض وذىب عليو من اهلل عز وجل إ٭با فرض على كل قوم أن يصوموا إٔب أن 

ٕبسب اختفاف البلدان فيكون مغيبها ُب تغيب الشمس ُب بلدىم ألن مغيبها ٱبتلف 
بفاد ا٤بشرق قبل مغيبها ُب بلدان ا٤بغرب كما كان طلوعها ُب ا٤بشرق قبل طلوعها ُب 

ا٤بغرب ٤با قدمناه من أقاويل ا٤بنجمْب ُب ذلك، وٯبوز أن يكون ذلك ألسباب استأثر اهلل 
ندرية ومعو حجر وأن يتأمل بغيبها، فأمر عبيد اهلل إنساناً أن يصعد إٔب أعإب منارة اإلسك

موضع سقوط قرص الشمس فإذا سقط  رمى با٢بجر ففعل الرجل ذلك فوصل ا٢بجر 
إٔب قرار األرض بعد صفاة العشاء اآلخرة فجعل إفطاره بعد صفاة العشاء اآلخرة فيما بعد 
إذا صام ُب مثل ذلك الوق  وكان عند رجوعو إٔب سر من رأى ال يفطر إال بعد العشاء 

ة وعنده أن ىذا فرضو، وأن الوقتْب متساويان وىذا غاية ما يكون من قلة العلم اآلخر 
بالفرض و٦باري أمر الشرق والغرب وقد ذكر أرسطاطاليس ُب كتاب اآلثار العلوية أن 

بناحية ا٤بشرق الصيفي جبفاً شا٨باً جداً وأن من عفامة ارتفاعو أن الشمس ال تغيب عنو 
شرق عليو قبل الصبح بثفاث ساعات ومنارة اإلسكندرية إٔب ثفاث ساعات من الليل وت

إحدى بنيان العآب العجيب، بناىا بعض البطلميوسْب من ملوك اليونانيْب بعد وفاة 
اإلسكندر بن فيلبس ا٤بلك، ٤با كان بينهم وبْب ملوك رومية من ا٢بروب ُب الرب والبحر، 

نوع األحجار ا٤بشفة يشاىد منها  فجعلوا ىذه ا٤بنارة مرقباً ُب أعاليها مرآة عظيمة من
مراكب البحر إذا أقبل  من رومية على مسافة تعجز األبصار عن إدراكها، فكانوا يراعون 
ذلك ُب تلك ا٤برآة فيستعدون ٥بم قبل مرورىم وطول ا٤بنارة ُب ىذا الوق  على التقريب 

لى طول الزمان مائتان وثفاثون ذراعاً وكان طو٥با قدٲباً ٫بو أربعمائة ذراع فهدم  ع



وترادف الزالزل واألمطار ألن بلد اإلسكندرية ٲبطر، وليس سبيلها سبيل فسطاط مصر إذ  
كان الغالب عليها أن ال ٛبطر إال اليسّب؛ وسنذكر فيما يرد من ىذا الكتاب ما قال الناس 
ُب ذلك والسبب ُب امتناعو وبناؤىا ثفاثة أشكال فقريب من النصف وأكثر من الثلث 

الشكل، بناؤه بأحجار بيض يكون ٫بواً من مائة ذراع وعشرة أذرع على التقريب، ٍب مربع 
من بعد ذلك مثمن الشكل مبُب باآلجر وا١بص ٫بواً من نيف وستْب ذراعاً وحواليو فضاء 

 يدور فيو اإلنسان، وأعفاىا مدور

فاه قبة من وكان أٞبد ابن طولون أمّب مصر واإلسكندرية والشأم رم منو شيئاً وجعل ُب أع
ا٣بشب ليصعد إليها من داخلها، وىي مبسوطة مؤربة بغّب درج وُب جهة ا١بانب الشرقي 
من ا٤بنارة كتابة برصاص مدفون بقلم يونا٘ب يكون طول كل حرف ذراعاً ُب عرض شرب 
ويكون مقدارىا على وجو األرض ٫بواً من مائة ذراع، وماء البحر قد بلغ أصلها وقد كان 

هنا الغربية ٩با يلي البحر فبناىا أبو ا١بيش ٟبارويو بن أٞبد بن طولون، وبينها هتدم أحد أركا
وبْب مدينة اإلسكندرية ُب ىذا الوق  ٫بو ميل، وىي على طرف لسان من األرض قد 

ركب ماء البحر جنبيو، مبنية على فم ميناء اإلسكندرية وليس با٤بيناء القدٙب ألن القدٙب ُب 
سو فيو ا٤براكب لبعده عن العمران، وا٤بيناء ىو ا٤بوضع الذي ترسو فيو ا٤بدينة العتيقة ال تر 

مراكب البحر، وأىل اإلسكندرية ٱبربون عن أسفافهم أهنم شاىدوا بْب ا٤بنارة وبْب البحر 
٫بواً ٩با بْب ا٤بدينة وا٤بنارة ُب ىذا الوق ، فغلب عليو ماء البحر ُب ا٤بدة اليسّبة، وأن ذلك 

٫بو من ثفاثْب ذراعاً من  544عودي: وهتدم ُب شهر رمضان سنة ُب زيادة قال ا٤بس
أعاليها بالزلزة الٍب كان  ببفاد مصر وكثّب من بفاد الشأم وا٤بغرب ُب ساعة واحدة، على 
ما رودت بو علينا األخبار ا٤بتواترة و٫بن بفسطاط مصر، وكان  عظيمة جداً مهولة فظيعة، 

صف من يوم السب  لثما٘ب عشرة ليلة خل  من أقام  ٫بو نصف ساعة زمانية وذلك الن
ىذا الشهر، وىو اليوم ا٣بامس من كانون اآلخر من شهور السريانيْب، واليوم التاسع من 

وقد دخلنا أكثر  -دٲباه من شهور الفرس، والتاسع أيضاً من طوبو من شهور القبط 



ارس وىي بْب جبل ا٤بواضع ا٤بشهورة بكثرة الزالزل وعظمها مثل بفاد سّباف من ساحل ف
وٕبر وبفاد الصيمرة من مهرجان قذق وماسبذان من أرض ا١ببال، وىي ُب سفح جبل 
عظيم يقال لو كرب ومدينة أنطاكية من جند قنسرين والعواصم، من أرض الشأم وىي ُب 
سفح جبل مطل عليها وبفاد قومس وىي كثّبة الزالزل جداً وتغور أعْب وتفور ُب مواضع 

فالبلد شديد االختفال. وبْب بفاد قومس وبْب نيسابور جبل عظيم أخر لعظم ذلك، 
شامخ طويل كثّب ا٤بياه واألشجار والثمار واألودية وفيو خلق من العباد يأكلون من تلك 
الثمار ويأوون إٔب كهوف وغّبان ىنالك يقال ٥بذا ا١ببل جبل مورجان، ومورجان قرية 

ْب قرية من أعمال نيسابور تعرف هبفدرة تفسّب بقرب ىذا ا١ببل وا١ببل بْب ىذه القرية وب
ذلك سبعة أبواب، وذلك أول عمل خراسان ألن قومس عمل مفرد بْب الري وخراسان 
ومدهنا بسطام و٠بنان والدامغان، و٥با جبل آخر عظيم بينها وبْب طربستان يقال لو قارن، 

أعلى جبال العآب وكثّب  ومدينة آمل ويطل عليها ا١ببل العظيم ا٤بعروف بدباوند ويقال إنو
فلم أر أعظم أمراً من ىذه الزلزلة وال أطول  -من مدن طربستان وغّب ذلك من البفاد 

مكثاً، وذلك أ٘ب تبين  ٙب  األرض كالشيء العظيم ٰباّكها ماراً ٙبتها وىازاً و٧بركاً ٥با،  
مة ٕبمد اهلل كأنو أعظم منها وكأهنا كالنائية عنو، ومع دوي عظيم ُب ا١بو وكان  السفا

شاملة للناس، والتهدم قليل وقد كان خسف بضياع كثّبة وقرى وعمائر واسعة من بفاد  
كش، ونسف ٩با يلي ٠برقند من أرض خراسان، بزالزل تواترت كان مبدؤىا من ٫بو بفاد 
الصْب إٔب أن اتصل  ببفاد فرغانة، وىذه البفاد ىلك فيها خلق كثّب من الناس فمنها ما 

آجاماً ومياىاً سوداً منتنو؛ ومنها ما صارت كالرماد النقفاهبا ُب سفوح جبال  صار موضعها
شاىقة منيعة، وذلك مشهور ببفاد خراسان وغّبىا، وقد ذكرنا ما قالو الناس من الشريعيْب 
وغّبىم ُب الزالزل وحدوثها وا٥بدات وا٣بسوف وكوهنا فيما تقدم من كتبنا فإذ قد ذكرنا 

ا قيل ُب أطوا٥با وعروضها، ووصفنا اإلقليم الرافع وفضلو على سائرىا األقاليم السبعة، وم
وما اتصل بذلك؛ فلنذكر البحار وكمية أعدادىا ومقادير مسافاهتا وغّب ذلك من األخبار 

 عنها



 ذكر البحار وأعدادىا وما قيل ُب أطوا٥با
من ا٤بمالك وغّب وعروضها واتصا٥با وانفصا٥با، ومصبات عظام األهنار إليها وما ٰبيط هبا 

 ذلك من أحوا٥با

تنازع من سلف وخلف ُب البحار وأعدادىا ومسافاهتا وأطوا٥با وعروضها واتصا٥با 
وانفصا٥با وجزرىا وغّب ذلك من أحوا٥با، و٫بن ذاكرون أصح ما نقل ُب ذلك وأشهره 
وقفنا  ومبينوه، إذ كنا عنينا بذلك برىة من دىرنا وصرفنا إليو ٮبمنا مشاىدة وخرباً، حٌب

منو على ما نظن أنو استغلق على غّبنا علمو وغرب عليهم فهمو، فأول ما نبدأ من ذلك 
بوصف البحر ا٢ببشي إذ كان أعظم ما ُب ا٤بعمور من البحار وأجلها قدراً وأعظمها خطراً 
الكتناف ا٤بمالك ا١بليلة إياه، وما خص بو من ا١بواىر النفسية وأنواع الطيب والعقاقّب ُب 

 وجزائره وشطوطو، وىذا حْب نبتدئ بذلك على اختصار وإٯباز قعوره
 ذكر األول منها وىو ا٢ببشي

البحر ا٢ببشي ىو ٕبر الصْب والسند وا٥بند والزنج والبصرة واألبلة وفارس وكرمان وعمان 
والبحرين والشحر واليمن وأيلة والقلزم من بفاد مصر وا٢ببشة وليس ُب ا٤بعمور ٕبر أعظم 

و ُب الطول ٣بط االستواء آخذ من أقصى بفاد ا٢ببشان الٍب ُب ا٤بغرب إٔب منو وىو مسا
أقصى بفاد ا٥بند والصْب ُب ا٤بشرق وطولو على ىذا السم  فيما ذكر من عِب ٗبساحة 

األرض وتصويرىا على مواضعها من العروض واألطوال الفلكية ٜبانية آالف ميل وعرضو ُب 
سعمائة ميل و٩بن ذىب إٔب ىذا القول أبطلميوس الشمال ألفان وسبعمائة وقيل ألف وت

وغّبه ٩بن تقدم عصره وتأخر عنو، وآخر من ذىب إٔب ذلك ُب اإلسفام يعقوب بن 
إسحاق الكندي ُب رسالة لو ُب البحار وا٤بد وا١بزر وغّب ذلك، وتلميذه أٞبد بن الطبب 

يوس ىذا البحر ُب حد ُب رسالة لو أيضاً ُب منافع البحار وا١ببال واألهنار وأدخل أبطلم
ا٤بعمور وذكر أنو ينتهي إٔب أرض من ا١بنوب ٦بهولة، وذىب آخرون إٔب أن طولو أربعة 
آالف وٟبسمائة فرسخ ُب مثلها فرد ذلك عليهم أصحاب القول األول وأنكروه ألن أربعة 



آالف فرسخ وٟبسمائة فرسخ ٜبانية عشر ألف ميل إذ كان الفرسخ أربعة أميال ٗبيل ثفاثة 
آالف ذراع فيصّب طول ىذا البحر ثفاثة أرباع منطقة األرض وىي أربعة وعشرون ألف 
ميل وعرضو ثفاثة أرباع ويصّب الباقي من كرة األرض ا٤بنكشف من ماء ىذا البحر جزءاً 
يسّباً إذا أضيف إٔب ىذا البحر وليس الوجود كذلك والقول األول أصح وعليو ا٤بعول ٤با 

األهنار العظام ا٤بشهورة الفرات و٨برجو من اإلقليم السادس من  بينا و٩با يصب إليو من
ناحية قاليقفا وكان  من ثغور أرمينية من ٙب  جبل ىنالك يدعى افرد ٟبش ويقطع بفاد 
الروم وٲبر بالقرب من ملطية و٠بيساط وبالس والرقة والرحبة وىي  واألنبار ويأخذ منو هنر 

كان يسمى هنر الّرفيل والصراة وهنر صرصر وٝبيعها عيسى الذي ينتهي إٔب مدينة السفام و 
تصب إٔب دجلة ٍب ينقسم الفرات إٔب جهتْب قسم منهما يتوجو يسّباً ٫بو ا٤بغرب يسمى 
العلقمي ٲبر بالكوفة وغّبىا والقسم اآلخر يسمى سورا ٲبر ٗبدينة سورا إٔب النيل والطفوف 

إٔب بطيحة البصرة وواسط الٍب ينتهي ويسقي كثّباً من أعمال السواد ٍب ينتهي ٝبيع ذلك 
منها إٔب ىذا البحر ُب دجلة العوراء الٍب تدعى بالفارسية هبمنشّب وىي دجلة ا٤بفتح واألبلة 

وعّبادان فمسافتو من ابتدائو إٔب انتهائو ٟبسمائة فرسخ وقيل ستمائة فرسخ ودجلة 
روف ٕبصن ذي القرنْب و٨برجها من اإلقليم ا٣بامس من عيون بناحية آمد من ا٤بوضع ا٤بع

وٛبر ٔبزيرة ابن عمر وباسورين وقرب سابور من بفاد قردى وبازبدي وباىدرا وبلد وا٤بوصل 
ويصب فيها الزاب األكرب فوق العمر ا٤بعروف بعمر بارقانا من كورة ا٤برج وذلك بْب 
ا٤بوصل وا٢بديث من ا١بانب الشرقي على فرسخ من ا٢بديثة ومبدأ ىذا النهر من بفاد 

شنكهر حده بْب آذربيجان وبابغيش ما بْب أرض قطينا وا٤بوصل من عْب ُب رأس جبل م
ىنالك ينحدر، وىو شديد ا٢بمرة وٯبري ُب جبال وأودية وحزونة ويصفو من ٞبرتو، وٲبر 
بباشّزي وأرض حفتون إٔب أن يصب ُب دجلة على ما ذكرنا فتكون مسافتو إٔب أن يصب 

اب األصغر فوق السن على ميل منها ُب ا٤بوضع ا٤بعروف بدير إليها ٫بواً من عشرة أيام والز 
ابن كامش، و٨برجو من ا٤بوضع ا٤بعروف بدينور، وا١ببال ا٤بعروفة بسلق من رساتيق 

 آذربيجان ٩با يلي شهرزور ومسافة جريانو إٔب أن يصب ُب دجلة ٫بو من ٟبسة عشر يوماً 



ليها أهنار كثّبة من ا١بانب الشرقي ٍب ٛبر دجلة ٗبدينة السفام، فإذا خرج  عنها صب  إ
منها ديإب وهنربْب والنهروان، و٨برجو من جبال أرمينية وسيسر من بفاد آذربيجان وشهرزور 
وبفاد الصامغان؛ ٍب ٯبتمع وينتهي إٔب ا٤بوضع ا٤بعروف بباصلوي. و٩با يلي جلوال وخانقْب 

ذة من دجلة ويصّب إٔب من طريق خراسان فسمي ىناك تامرا، ويستمد من القواطيل اآلخ
ا٤بوضع ا٤بعروف بباجسري على فرسخْب من دسكرة ا٤بلك، وىناك يسمى النهروان وٲبر 
ببفاد بعقوبا ويشق مدينة النهروان وىي جانبان وجسر بوران وعربتاوبر زاطيا واسكاف بِب 
ا١بنيد ويصب إٔب دجلة بناحية جرجرايا، ٍب تصّب دجلة إٔب واسط حٌب تصب ُب بطيحة 

بصرة وتنتهي إٔب البحر وقد ذكرنا ُب كتاب االستذكار سبب ا٬براق دجلة وخروجها عن ال
عمودىا وذلك ُب أيام كسرى ابرويز ملك فارس وكان ٦براىا ُب جوخي وتغريقها طسوج 

الثرثور من بفاد كسكر وغّبه حٌب صارت بطائح على ما قدمنا. آثار عمود دجلة إٔب وقتنا 
ف وبادرايا وباكسايا وفامية العراق إٔب بفاد باذبْب ودبريب ىذا بْب فم الّصلح وهبند

وقرقوب والطّيب وشابرزان والّدرمكان إٔب هنر جور وإٔب ا٤بذار، وقد يصب ُب الفرات 
وىو بْب جزيرة ابن  -ودجلة أهنار كثّبة مثل سربط وساتيدما وأرسناس والّزرم وهنر دوشا 

 باسورين وقرب سابور و٨برجو من عْب تعرف عمر وباسورين وخابور دجلة ومصبو إليها بْب
بعْب البطريق من أرض الزوزان من بفاد أرمينية وٲبر بْب ا١ببل ا١بودي وجبل التنْب وغّبه 
وعليو قصور علي بن داود الكردي من الرىزادية وغّبه، وسفان و٨برجو من ناحية العمر 

ن وىو جبل فيو بقايا األرمان وقارة وا١ببل ا٤بعروف بعلم الشيطان ٩با يلي جبل طور عبدي
من السريانيْب وخابور الفرات و٨برجو من رأس العْب وكان  تسمى عْب الوردة ومصبو إٔب 
الفرات بناحية قرقيسيا، وغّب ذلك من األهنار فمقدار مسافة دجلة من ابتدائها إٔب انتهائها 

٨برجو من اإلقليم ٫بو من أربعمائة فرسخ وقيل أكثر من ذلك ومنها هنر مهران السند، و 
ا٣بامس من عيون ُب أعإب السند وجبا٥با من أرض قّنوج من ٩بلكة بوورة وأرض قشمّب 
والقندىار والطافن حٌب ينتهي إٔب مدينة ا٤بولتان، وتفسّب ا٤بولتان فرج الذىب.وىناك 

يسمى مهران ٍب ينتهي إٔب بفاد ا٤بنصورة ويصب ُب البحر على ٫بو من فرسخْب من مدينة 



يبل من ساحل السند وبْب ا٤بنصورة وبْب البحر ٫بو من سبعة أيام وفيو السو٠بار وىو الد
التمساح على حسب ما يكون ُب نيل مصر وزيادتو ُب وق  زيادتو ولو بطائح وآجام 
عظيمة من القنا والقصب ٫بو من ثفاٜبائة فرسخ فيو جنس من السنديقال ٥بم اليمدوىم 

و٥بم بوارج ُب البحر تقطع على مراكب ا٤بسلمْب اجملتازة خلق عظيم حزب ألىل ا٤بنصورة، 
إٔب أرض ا٥بند والصْب وجدة والقلزم وغّبىا كالشوا٘ب ُب ٕبر الروم وقد ذكر أبو عثمان 

عمرو بن ٕبر ا١باحظ ُب كتابو ُب األخبار عن األمصار وعجائب البلدان: أن ٨برج مهران 
باتفاق زيادهتما وكون التمساح فيهما السند والنيل من موضع واحد؛ واستدل على ذلك 

وأن سبيل زراعتهم ُب البلدين واحد، وال أدري كيف ذلك وقع لو وقد توجد التماسيح ُب 
أكثر أخوار ا٥بند وىي ا٣بلجانات كخور صندابور وخلجان الزابج وغّبىا وتلحق الناس 

د يتشعب من وسائر ا٢بيوانات منها األذية على حسب ما يلحق أىل مصر وحيواناهتم وق
مهران ىذا هنر آخر يسمى مهران الصغّب فمقدار مسافة مهران الكبّب من ابتدائو إٔب 
انتهائو ٫بو من ٟبسمائة فرسخ وقيل أكثر من ذلك ومنها هنر ا٥بند العظيم ا٤بعروف 

ٔبنجس وىو أعظم من مهران وعليو مساكن كثّب من األمم من أصناف ا٥بند وغّبىم، 
ة التب  ال عمارة بينو وبْب التب  إٔب أن يصب ُب ىذا البحر ٩با و٨برجو من جبل بناحي

يلي ا١بزيرة ا٤بعروفة ٔبزيرة العراة من جزائر ا٥بند، فمسافتو من ابتدائو إٔب انتهائو أربعمائة 
فرسخ وقيل ٟبسمائة فرسخ. وعلى ىذا النهر كان القتاء اإلسكندر بن فيلبس وفور ملك 

 ذلك وغّب ذلك من األهنار العظام كأهنار بفاد األىواز؛ ا٥بند، ال تناكر بْب ا٥بند ُب
ا٤بشرقان، ودجيل، وغّبٮبا وأهنار فارس وكرمان وا٥برمند؛ هنر سجستان، وغزنْب، والّدوار، 
وغّب ذلك من بفاد زابلسنان وكابل وتيزمكران والسند وا٥بند والصْب وجبال الصغد وفرغانة 

 وغّب ذلك ٩با أحاط بو من ا٤بمالك
 البحر الثا٘ب وىو الرومي ذكر



والبحر الثا٘ب وىو الرومي ىو ٕبر الروم والشأم ومصر وا٤بغرب واألندلس واإلفر٪بة والصقالبة 
ورومية وغّبىم من األمم، طولو ٟبسة آالف ميل وعرضو ٨بتلف فمنو ٜبا٭بائة ميل ومنو 

ر والبحر سبعمائة ميل ومنو ستمائة وأقل من ذلك وأكثر على حسب مضايقة الرب للبح
للرب على مرور األزمان وذىب قوم إٔب أن طولو ستة آالف ميل، وأعرض موضع فيو 

أربعمائة ميل، ومبدؤه خليج آخذ من ٕبر أوقيانس احمليط يعرف بالّزقاق معَبض بْب طنجة 
وسبتة من سواحل إفريقية وبْب سواحل جزيرة أم حكيم وغّبىا من سواحل جزيرة 

من عشرة أميال، وجريتو بينة تكون من مبدئو إٔب أن يتسع األندلس، عرضو ىنالك ٫بو 
ويعظم ٫بواً من ثفاثة أيام و٩با يصب إٔب ىذا البحر من األهنار العظام ا٤بشهورة النيل 

ومبدؤه من عْب ٚبرج من جبل القمر وراء خط االستواء بسبع درج ونصف، وذلك مائة 
الً وأربعمائة ميل وٟبسة وعشرين ميفاً فرسخ وأحد وأربعون فرسخاً وثلثا فرسخ، ويكون أميا

ٍب يتشعب من ىذه العْب عشرة أهنار تصب كل ٟبسة منها ُب بطيحة من بطيحتْب ُب 
الناحية ا١بنوبية وراء خط االستواء ٍب يتشعب من كل بطيحة منها ثفاثة أهنار ٘بتمع ٝبيعاً 

بفاد السودان وٲبر  إٔب بطيحة ُب اإلقليم األول فيخرج من ىذه البطيحة نيل مصر فيقطع
ٗبدينة علوة دار ٩بلكة النوبة، ٍب ٗبدينة دنقلة ٥بم أيضاً وٱبرج عن اإلقليم األول حٌب ينتهي 
إٔب اإلقليم الثا٘ب ويصّب إٔب مدينة أسوان من صعيد مصر، وىي أول مدن اإلسفام ٩با يلي 

ن مصاب  النوبة ٍب يقطع صعيد مصر وٲبر بفسطاطها إٔب أن يصب ُب البحر الرومي م
كثّبة وكذلك ُب اإلقليم الثالث ومن خط االستواء إٔب مدينة اإلسكندرية الٍب إليها ينتهي 
أحد مصبات النيل على شاطئ البحر ثفاثون درجة تكون من األميال ألف ميل وٜبا٭بائة 
ميل وعشرين ميفاً يكون فراسخ ستمائة فرسخ وستة فراسخ وثلثي فرسخ فيكون من مبدئو 

ر إٔب منتهاه ُب البحر الرومي سبعمائة فرسخ وٜبانية وأربعْب فرسخاً وثلثي من جبل القم
فرسخ، تكون أمياالً ألفْب ومائتْب وٟبسة وأربعْب ميفاً ومن الناس من يرى أن من مبدئو 
إٔب مصبو ألف فرسخ ومائة فرسخ ونيفاً وثفاثْب فرسخاً ويقرب من جبل القمر ىذا كثّب 

إٔب أن يتصل ذلك ببفاد سفالة الزنج وجزيرة قنبلو وأىلها من أحواز الزنج ومساكنهم 



مسلمون وبفاد بربرا وحفو٘ب وقد ذكرنا فيما سلف من كتبنا العلة ُب نسبة ىذا ا١ببل إٔب 
القمر وما يظهر فيو من التأثّبات البينة العجيبة عند زيادة القمر ونقصانو، وما قالتو 

نوية وغّبىم ومنها ٫بر سيحان وهنر أذنة من الففاسفة ُب ذلك وأصحاب االثنْب من ا٤با
الثغر الشأمي و٨برجو من مدينة سيحان من ناحية ملطية من الثغر ا١بزيري وإن كان قد 
غلب على أكثره ُب وقتنا ىذا الروم واألرمن وهنر جيحان وىو هنر ا٤بصيصة من الثغر 

وبردان هنر طرسوس  الشأمي أيضاً و٨برجو من اإلقليم السابع من عيون وراء بفاد مرعش
من الثغر الشأمي و٨برجو من عيون ٙب  العقبة ا٤بعروفة بعقبة األكواخ من جبل ترايب أٞبر 
٩با يلي ىرقلة من بند القبادق فإذا جرى ٫بواً من ميل انقسم قسمْب قسم ٲبضي إٔب ىرقلة 

ة صب وقسم يصّب إٔب طرسوس فإذا صار على بريدين منهما إٔب ا٤بوضع ا٤بعروف بالقطالي
إليو هنر يعرف بالفاتر غزير ا٤باء ٨برجو من عقبة ٙب  العقبة ا٤بعروفة بعقبة الرباذع يكون 

جريانو إٔب أن يصب إٔب بردان ٫بو يوم وليلة، وإ٭با ٠بي الفاتر بالضد لشدة برودتو ٍب يشق 
بردان مدينة طرسوس ويصب إٔب البحر الومي على ستة أميال منها واألرنط هنر ٞبص 

وشيزر وأنطاكية ا٣بارج من القرية ا٤بعروفة باللبوة بْب ٞبص ودمشق ويشق ٕبّبة قدس وٞباة 
 وٕبّبة فامية ويصب إليو بالقرب من أنطاكية هنر الرقيا ا٣بارج من ٕبّبة جندارس

وغّب ذلك من األهنار العظيمة الٍب تصب إٔب ىذا البحر من بفاد األندلس واإلفر٪بة وبفاد 
ر بفاد الروم وإليو ينحلب كثّب من مياه الشمال من خليج الصقالبة ورومية وسائ

القسطنطينية اآلخذ من ٕبّبة مايطس على ما نذكره فيما يرد من ىذا الكتاب، وقد ذكرنا 
فيما سلف من كتبنا العلة ُب ارتفاع الشمال على ا١بنوب وكثرة مياىو وقلتها ُب ا١بنوب 

ن ا٢بكماء ُب ذلك، وما ُب ىذا البحر من وما قالتو الففاسفة وأصحاب االثنْب وغّبىم م
ا١بزائر العظام كجزيرة قربس وجزيرة أقريطش وجزيرة صقلية وما يليها من جبل الربكان، ومنو 
ٚبرج عْب النار الٍب تعرف بأمطة صقلية يستضيء بضوء نارىا السفر على أكثر من مائة 

 ا١بو جثث كأبدان الناس وتنعكس فرسخ براً وٕبراً ُب الليل، ويرى ُب شراره إذا عفا ٥ببو ُب



إٔب البحر وتطفو فوق ا٤باء فهو ا٢بجر األبيض ا٣بفيف الذي ٰبك بو الكتابة من الدفاتر 
والرقوق وغّبىا ويعرف بالفنسك ويسمى أيضاً القيشورا، وقد يوجد بنواحي ىذه األطمة 

ماء األصفر وقد ا٢بجر ا٤بعروف بالنشب النافع ألوجاع البطن وا٤بعدة إذا علق عليها ولل
يفعل ذلك ا٢بجر ا٤بعروف بالبّسد وىو أصل ا٤برجان وىو من ىذا البحر ٱبرج، وُب ىذه 
األطمة ىلك فرفوريوس صاحب كتاب ايساغوجي وىو ا٤بدخل إٔب كتب ارسطاطاليس ُب 
ا٤بنطق، وقد ذكر ذلك غّب واحد ٩بن تقدم وتأخر منهم يعقوب بن إسحاق الكندي 

 ل ٨بتصره لكتب ا٤بنطقوأٞبد بن الطيب ُب أو 
 ذكر البحر الثالث وىو ا٣بزري

والبحر ا٣بزري ىو ٕبر ا٣بزر والباب واألبواب وأرمينية وآذربيجان وموقان وا١بيل والديلم 
وآبسكون وىي ساحل جرجان وطربستان وخوارزم وغّب ذلك من دور األعاجم ومساكنهم 

أكثر من ذلك وىو مصرا٘ب الشكل ا٤بطيفة بو طول ٜبا٭بائة ميل وعرضو ستمائة ميل وقيل 
إٔب الطول ما ىو، ومن الناس من يسميو البحر ا٣براسا٘ب التصالو ببفاد خوارزم من أرض 
خراسان وعليو كثّب من بوادي الغزيّة من الَبك ُب مفاوز ىنالك، وعليو أيضاً ا٤بوضع 

ن ىناك ٲبل ا٤بعروف بباكو وىي النّفاطة من ٩بلكة شروان ٩با يلي الباب واألبواب؛ وم
النفط األبيض وىناك آطام وىي عيون النّبان تظهر من األرض، وفيو جزائر مقابل النفاطة 
فيها عيون للنّبان كبّبة، ترى ُب الليل على مسافة نائية وقد ذكرنا ُب كتاب مروج الذىب 
ومعادن ا١بوىر أخبار سائر اآلطام ٩با ُب ا٤بعمور من األرض كأطمة صقلية ا٤بقدم ذكرىا 
وأطمة وادي برىوت من بفاد الشحر وحضرموت وآطام البحر ا٣بزري والباب واألبواب 
وأطمة آسك من بفاد ا٥بندٯبان وذلك بْب بفاد فارس واألىواز، ترى بالليل من مسّبة 

أكثر من أربعْب فرسخاً وأمرىا أشهر لكثرة السفر ُب ذلك الطريق وأطمة اربوجان ٩با يلي 
ن وىي ا٤بعروفة ٕبمة تومان ٩با يلي منجفان وذلك يرى على السّبوان من بفاد ماسبذا

أربعْب فرسخاً من بغداد على طريق البندنيجْب وأبراز الروز وكاألطمة العظيمة الٍب ُب ٩بلكة 
ا٤بهراج ملك جزائر الزابج وغّبىا ُب البحر الصيِب منها كلو وسربزة وا٤بهراج ٠بة لكل من 



صى جنوده، وال يستطيع أحد من الناس أن يطوف ُب ملكها وملكو ال يضبط كثرة وال ٙب
أسرع ما يكون من ا٤براكب ٔبزائره ُب سنتْب ٝبيعها عامر قد حاز ىذا ا٤بلك أنواع الطيب 
واألفاويو فليس ألحد من ا٤بلوك ما لو وما ٯبهز من أرضو من ذلك الكافور والعود والقرنفل 

وىذه األطمة ُب جبال ُب أطراف جزائره والصندل وا١بوزبوا والقاقلة والكبابة وغّب ذلك 
فهي بالنهار سوداء لغلبة ضوء الشمس وبالليل ٞبراء يلحق ٥ببها بأعنان السماء لعلوىا 

وذىاهبا ُب ا١بو ويظهر منها كأشد ما يكون من أصوات الرعود والصواعق ورٗبا يظهر منها 
ورٗبا يكون  صوت عجيب مفزع يسمع على ا٤بسافة النئلية ينذر ٗبوت بعض ملوكهم

أخفض من ذلك فينذر ٗبوت بعض رؤسائهم فقد عرف ٗبا ينذر من ذلك موت ا٤بلوك من 
غّبىم بطول العادات والتجارب على قدٙب الزمان، وأن ذلك غّب متخلف وتلي ىذه 

ا١ببال ا١بزيرة الٍب يسمع منها على دوام األوقات كأصوات العيدان والسرنايات والطبول 
ي ا٤بطربة وكأنأنواع الرقص والتصفيق ٲبيز السامع لذلك بْب صوت كل وسائر أنواع ا٤بفاى

نوع منها والبحريون من أىل سّباف وعمان وغّبىم ٩بن اجتاز بتلك النواحي يزعمون أن 
 الدجال ُب تلك ا١بزيرة وأمرىا مشتهر، وغّب ذلك من اآلطام

األسود وهنر أرتيش و٩با يصب إٔب ىذا البحر من األهنار العظام ا٤بشهورة هنر أرتيش 
األبيض وٮبا عظيمان يزيد كل واحد منهما على دجلة والفرات وبْب مصبيهما ٫بو من 

عشرة أيام وعليهما مشٌب ومصيف الكيماكية والغزية من الَبك وهنر الكر الذي ٯبتاز ببفاد 
تفليس ومدينة صغدبيل من أرض جرزان ٍب ببفاد برذعة وٯبتمع مع هنر الرس الذي ىو هنر 

رثان فيصبان ٝبيعاً فيو وهنر اسبيذورذ و٨برجو من ناحية سيسر وشاه روذ وٮبا ٯبتازان و 
ببفاد آذربيجان والديلم وهنر ا٣بزر الذي ٲبر ٗبدينة أتل دار ٩بلكة ا٣بزر ُب ىذا الوق  

وكان  دار ٩بلكتهم قبل ذلك مدينة بلنجر. وإليو يصب هنر برطاس؛ وبرطاس أمة عظيمة 
د خوارزم و٩بلكة ا٣بزر إال أهنا مضافة إٔب ا٣بزر ٘بري ُب ىذا النهر السفن من الَبك بْب بفا

العظام بالتجارات وأنواع األمتعة من بفاد خوارزم وغّبىا، ومن بفاد برطاس ٙبمل جلود 



الثعالب السود، وىي أكرم األوبار وأكثرىا ٜبناً، ومنها األٞبر واألبيض الذي ال يفضل بينو 
وشرىا النوع ا٤بعروف باألعرايب وليس يوجد األسود منها ُب العآب إال  وبْب الفنك وا٣بلنجي

ُب ىذا الصقع وما قرب منو، ويتباىى ملوك األمم من األعاجم بلبس ىذه ا١بلود ويتخذ 
منها القفانس والفراء ويبلغ األسود منها الثمن الكثّب، وقد ٰبمل منو إٔب ناحية الباب 

فاد خراسان، ورٗبا ٰبمل إٔب بفاد ا١بريب من أرض واألبواب وبرذعة وغّب ذلك من ب
الصقالبة التصا٥با با١بريب، ٍب إٔب بفاد اإلفر٪بة واألندلس ويصار هبذه ا١بلود من السود 
وا٢بمر إٔب بفاد ا٤بغرب فيتوىم ا٤بتوىم أهنا من بفاد األندلس وما اتصل هبا من ديار 

رة يدل على ذلك مرارة ٢بمو، وجلده اإلفر٪بة والصقالبة، وطبعها حار يابس شديد ا٢برا
أشد حراً من جلود سائر األوبار وىو يشبو ُب مزاجو بالنار لغلبة ا٢برارة واليبس عليو 
ويصلح لبسو للمرطوبْب والشيوخ، وقد كان ا٤بهدي ُب مقامو بالري أحب امتحان أي 

من األوبار، األوبار أشد حرارة، فعمد إٔب عدة قوارير فمألىا ماء وشد رؤوسها بأنواع 
وكان ذلك ُب سنة شديدة الربد كثّبة الثلج، ٍب دعا هبا حْب أصبح فوجدىا جامدة إال ما 
شد رأسو ٔبلد الثعلب األسود فإنو ٓب ٯبمد، فعلم أنو أشدىا حراً ويبساً ومنها هنر ا٣بزر، 
ك ا٤بعروف بأوم، وىو من أعظم دجلة والفرات والنهر العظيم ا٤بعروف بكزل روذ تفسّب ذل
هنر الذئب وتنحلب إليو ا٤بياه من جبل القبق ومصبو ىذا إٔب البحر ٩با يلي الباب 

واألبواب، وعليو ىناك قنطرة عظيمة عجيبة البناء ٫بو من قنطرة سنجة وقنطرة سنجة 
إحدى عجائب العآب وىي بناحية ٠بيساط من الثغور ا١بزرية وسنجة هنر تعرف القنطرة بو 

ر كالف وىو جيحون هنر بلخ والَبمذ وخوارزم مبدؤه من عيون يصب إٔب الفرات ومنها هن
ُب اإلقليم ا٣بامس وراء الرباط ا٤بعروف ببدخشان، وىو على ٫بو عشرين يوماً من مدينة 

بلخ، وآخر أعما٥با من ذلك الوجو وىذا الرباط ثغر بإزاء أجناس من الَبك يقال ٥بم أوخان 
ىناك هبذا ا١بنس أيغان ويصب إليو أهنار كثّبة وتب  وأيغان حضر وبدو ويعرف ىذا النهر 

وينحلب إليو مياه عظيمة فيكمل ىذا النهر فوق مدينة الَبمذ بفرسخْب ويدعى ىذا 
ا٤بوضع مالو ويعظم ماؤه ويكثر يستبحر ويأٌب الَبمذ وىي عالية راكبة عليو من ا١بانب 



خاً من بلخ وىذا ا٤بوضع الشرقي مقابلة لرباط لبلخ من ا١بانب الغريب على اثِب عشر فرس
أضيق أعبار ىذا النهر وأغزرىا ماء عرضو ٫بو من ميلْب وقد ينبسط ُب غّب ىذا العرب كعرب 
زّم وىو أسفل من عرب الَبمذ بنحو من أربعْب فرسخاً، وزم مدينة من ا١بانب الغريب بالقرب 

ي صحراء تؤدي من ىذا العرب بْب رمال ودىاس وما قابلها من ا٤بشرق ففا عمارة فيها وى
إٔب بفاد ٬بشب و٠برقند وغّبىا وعرب آموا وىو أسفل من عرب زم بنحو ٟبسْب فرسخاً 
وآموا مدينة ُب ا١بانب الغريب على ٫بو أربعة أميال من النهر يقابلها من ا١بانب الشرقي 

 منو مدينة يقال ٥با فربر على ميلْب من ىذا النهر

يل بن أٞبد بن أسد بن أٞبد ابن سامان خداه ومن فربر إٔب ٖبارى دار ٩بلكة آل إ٠باع
صاحب خراسان ٜبانية عشر فرسخاً منها ٟبسة عشر إٔب السور األعظم احمليط ببخارى 
وعمائرىا، ومن باب السور إٔب مدينة ٖبارى ثفاثة فراسخ بُب ىذا السور ملك من ملوك 

وجدد ُب أيام ا٤بهدي  الصغد ُب سالف الدىر مانعاً لغارات أجناس الَبك ودافعاً ألذيتهم،
وقد كان هتدم على يدي أيب العباس الطوسي أمّب خراسان على ما ذكر سلمويو ُب كتابو 
ُب الدولة العباسية وأمراء خراسان وعرب خوارزم وىو أسفل من عرب آموا بنحو سبعْب 

فرسخاً، يقال إن اإلسكندر بن فيلبس ا٤بلك قطع عرب الَبمذ ُب ٟبسة أشهر ٔبسر عقدة 
ٟبسمائة سفينة كثرة جنوده وأتباعو ٍب يأٌب ىذا النهر بفاد خوارزم ويصب ُب البحّبة  من

ا٤بعروفة با١برجانية وا١برجانية مدينة بالقرب من ىذا ا٤بصب وىي من أعظم البحّبات ُب 
ا٤بعمور مسافتها ٫بو من أربعْب يوماً ُب مثلها وٱبرج من ىذه البحّبة أهنار عظيمة تصب 

ري، إٔب ىذه البحّبة يصب هنر الشاش وىو مغيض وجوب ال يسقي بفاد ُب البحر ا٣بز 
الشاش وإ٭با سقيهم وشرهبم من هنر عظيم يعرف بَبك يصب ُب النهر ىو وهنر فرغانة وهنر 
حجندة أيضاً وٲبر ببفاد الفاراب وقد عظم واستبحر و٘بري فيو السفن إٔب ىذه البحّبة 

رزم من مصب جيحون وىذا النهر يتبحر ُب إبان بأنواع األمتعة حٌب ٚبرج إٔب بفاد خوا
زيادتو وذلك من أول كانون الثا٘ب فّبكب األرض من ا١بهة ا٤بقابلة لبفاد فاراب ال٬بفاضها 



أكثر من ثفاثْب فرسخاً عرضاً والقرى والضياع على رءوس التفال والروايب كالقفاع، ال 
ضع ُب الشرب سبيل نيل مصر ُب سبيل لبعضهم إٔب بعض إال ُب الزواريق وسبيل ىذا ا٤بو 

الزيادة إال أن أوقاهتا ٨بلفة فّبكب األرض وينبسط عليها ما ال يركبو نيل مصر، ألن أكثر 
ما يركب نيل مصر األرض من جانبيو ٫بو من فرسخْب سيحاً وُب خلجان وقد قيل إن هنر 

٩با يلي كرمان  جيحون ينتهي إٔب آجام وبطائح فيغور فيها وقد قيل إنو يصب ُب ٕبر ا٥بند
وقد دخلنا بفاد فارس وكرمان وسجستان صرودىا وجرومها فلم ٪بد لذلك حقيقة ألن 
األهنار الٍب تصب ببفاد كرمان إٔب البحر من ناحية ىرموز ساحل كرمان وغّبىا معروفة، 
فيكون مسافة جريان جيحون على وجو األرض من مبدئو إٔب مصبو ُب ىذه البحّبة ٫بواً 

 فرسخ وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل منو من أربعمائة
 ذكر البحر الرابع وىو بنطس

والبحر الرابع وىو ٕبر بنطس ىو ٕبر الربغر والروس وغّبىم من األمم ٲبتد من الشمال من 
ناحية ا٤بدينة الٍب تدعى الزقة وذلك وراء القسطنطينية طولو ألف ميل وثفاٜبائة ميل ُب 

مايطس وطو٥با ثفاٜبائة ميل وعرضها مائة ميل وىي ُب عرض ثفاٜبائة ميل ويتصل ببحّبة 
طرف العمارة من الشمال وبعضها ٙب  القطب الشمإب وبقرب منها مدينة ليس بعدىا 
عمارة تسمى تولية ومنها ٱبرج خليج القسطنطينية الذي يصب إٔب ٕبر الروم طولو ثفاٜبائة 

ا الكتاب، وجريو وانصبابو ُب ميل و٫بو من ٟبسْب ميفاً على ما نذكره فيما يرد من ىذ
ا٤بواضع الضيقة بْب وماؤه بارد، ومن الناس من يعد ىذا البحر وىذه البحّبة ٕبراً واحداً. 
ويتصل ىذا البحر من بعض جهاتو ببحر الباب واألبواب من خليج وأهنار عظام ىنالك 

ر وألجل ذلك غلط قوم من مصنفي الكتب ُب البحر ومعمور األرض، فزعموا أن ٕب
بنطس وٕبّبة مايطس وٕبر ا٣بزر شيء واحد و٩با يصب إٔب ىذا البحر من األهنار العظام 
ا٤بشهورة النهر العظيم ا٤بسمى طنايس مبدؤه من الشمال وعليو كثّب من مساكن الصقالبة 
وغّبىم من األمم الواغلْب ُب الشمال وغّبه من األهنار الكبار مثل هنر دنبو ومفاوة وىذا 

بية أيضاً وىو هنر عظيم عرضو ٫بو من ثفاثة أميال وىو وراء القسطنطينية بأيام ا٠بو بالصقل



عليو دور النا٦بْب وا٤براوة من الصقالبة، وقد سكنها كثّب من الربغر حْب تنصروا، وقيل إن 
 منو يأخذ هنر ترك الذي ىو هنر الشاش ا٤بقدم ذكره

 ذكر ٕبر أوقيانس وىو احمليط

ىو عند أكثر الناس معظم البحار وعنصرىا وأهنا منو تتشعب، فأما البحر احمليط الذي 
ويسميو كثّب منهم األخضر، ويسمي باليونانية أوقيانس وأكثر هناياتو ٦بهولة عند 

أبطلميوس وغّبه فإنو يبتدئ من هناية العمارة ُب الشمال إٔب أن يصّب إٔب ا٤بغرب وينتهي 
و وال مشاليو هناية ٧بدودة، ويتصل ببحر الصْب إٔب هناية العمارة ُب ا١بنوب وليس لو ُب غربي

٩با يلي الزابج وجزائر ا٤بهراج وشفاىط وىرِب، وُب ىذا البحر ٩با يلي مغربو ا١بزائر ا٤بسماة 
ا٣بالدات و٩با يلي مشالو ا١بزائر ا٤بسماة برطانية وىي اثنتا عشرة جزيرة، وعليو من بعض 

هة أخرى مدن من مدن ا٤بغرب ٩با يلي جهاتو كثّب من مدن األندلس واإلفر٪بة ومن ج
بفاد أيب عفّب وبصرة ا٤بغرب، ٍب مساكن الرببر الذين يدعون أصحاب األخصاص وكثّب 
من مساكن السودان ويصب إليو أهنار عظيمة من بفاد األندلس واإلفر٪بة وغّبىم من 

أ ىذا النهر األمم منها هنر قرطبة قصبة األندلس ُب ىذا الوق  ودار ٩بلكة بِب أمية، مبد
من جبل على ٫بو ستة أيام من قرطبة يدعى لينشكو، وٯبري ُب ىذا النهر مراكب كثّبة 
إٔب قرطبة فإذا فصل عنها صار إٔب مدينة شبيلية وىي على يومْب من قرطبة ومن شبيلية 
إٔب مصبو ُب ىذا البحر يومان، وعلى ىذا البحر احمليط ٩با يلي األندلس جزيرة تعرف 

لة ٤بدينة شذونة من مدن األندلس بينها وبْب شذونة ٫بو من اثِب عشر ميفاً ُب بقادس مقاب
ىذه ا١بزيرة منارة عظيمة عجيبة البنيان على أعاليها عمود عليو ٛبثال من النحاس يرى من 
شذونة، وورائها لعظمو وارتفاعو، ووراءه ُب ىذا البحر على مسافات معلومة ٛباثيل أخر ُب 

ن بعض وىي التماثيل الٍب تدعى ا٥برقلية، بناىا ُب سالف الزمان ىرقل جرائر يرى بعضها م
ا٤بلك ا١ببار تنذر من رآىا أن ال طريق وراؤىا وال مذىب، ٖبطوط على صدورىا بينة 
ظاىرة ببعض األقفام القدٲبة وضروب من اإلشارات بأيد ىذه التماثيل تنوب عن تلك 



 د ومنعاً ٥بم ُب ذلك البحر من التغرير بأنفسهم.ا٣بطوط ٤بن ال ٰبسن قراءهتا؛ صفاحاً للعبا
قد ذكرهتا  543وأمر ىذه األصنام مشهور من قدٙب الزمان إٔب ىذا الوق  وىو سنة 

الففاسفة القدماء وغّبىم ٩بن عِب هبيئة األرض وأخبار العآب، منهم صاحب ا٤بنطق ُب  
عند ذكره النهر  -األؤب منو كتابو ُب اآلثار العلوية وىو أربع مقاالت، فقال ُب ا٤بقالة 

ويسيل إٔب أن يبلغ خارجاً من األصنام الٍب أقامها ىرقل ا٤بلك ا١ببار  -ا٤بعروف بطرسيوس 
وذكر ذلك أيضاً ُب آخر ا٤بقالة الثانية من كتاب السماء والعآب وىو أربع مقاالت أيضاً 

وضع الذي يدعى حْب ذكر صغر األرض فقال: الدليل على صغر األرض ما يزعمون أن ا٤ب
أصنام ىرقل ٱبتلط بأول حد من حدود ا٥بند، فلذلك قالوا إن البحر واحد وذكر أيضاً 
وبينو اإلسكندر اإلفروديسي ُب شرحو لكتاب أرسطاطاليس ُب اآلثار العلوية وىي أكرب 
النسخ ُب اآلثار تكون ٫بواً من ٟبسمائة ورقة وقد ذكر أبطلميوس ُب كتابو ُب ا٤بدخل إٔب 

اعة الكرية أن من وراء خط االستواء ٙب  مدار ا١بدي سودان مثل السودان الٍب الصن
ٙب  مدار رأس السرطان من دون خط االستواء ٩با يلي الشمال، وأن ٕبر أوقيانس يأٌب 
من ناحية ا٤بشرق الشتوي وىو مطلع ا١بدي ٍب ينعطف من ا٤بشرق الشتوي إٔب ناحية 

صيفي وىو مغرب السرطان وذكر أنو إ٭با وقف على الشمال إٔب أن ينتهي إٔب ا٤بغرب ال
ىذا من الكتب الٍب دون  فيها أخبار ا٤بساكن الٍب عن جنوب بفاد مصر وأهنم وصلوا إٔب 

 ذلك بعناية ملوك مصر وأنفاذىم ثقاهتم إٔب تلك النواحي ليعرف من ىناك من األمم

ر مسافات ىذه البحار قال ا٤بسعودي: وقد ذىب كثّب من الناس إٔب أن ٙبديدىم ٤بقادي
إ٭با ىو على طريق التقريب والتخمْب، إذ كان ذلك ال ٰباط بو لعجز البشر عن مشاىدتو 
وبلوغ غاياتو، وقد ذكرنا فيما ٠بينا من كتبنا السالفة ما قالو صاحب ا٤بنطق ُب كتابو ُب 

ا، وشباب اآلثار العلوية ومن تقدم عنو وتأخر ُب علة انتقال البحار واألهنار عن مواضعه
األرض وىرمها وحياهتا وموهتا، والكفام ُب كيفية ا٤بد وا١بزر السنوي والقمري الذي ىو 
الشهري، وألية علة صار ُب بعض البحار أظهر وأقوى كالبحر ا٢ببشي وٕبر أوقيانس 



احمليط، وُب بعضها أضعف وأخفى كبحر الروم وا٣بزرى ومايطس. على أنو قد يظهر ُب 
ا٤بغرب ظهوراً بيناً حٌب أن مدينة ُب جزيرة من سواحل إفريقية يقال ٥با  ٕبر الروم ٩با يلي

جربة بينها وبْب البحر ٫بو ميل ٚبرج مواشيهم غدواً حْب ٯبزر ا٤باء وينضب فَبعى ٍب تروح 
عشياً قبل ا٤بد، وقول بعض أىل الشرائع إن ا٤بد وا١بزر من فعل ملك وكلو اهلل عز وجل 

ضع رجلو أو بعض أصابعو فيها فتمتلئ فيكون ا٤بد، ٍب يرفعها بذلك ُب أقاصي البحار، ي
ا٤باء إٔب موضعو فهو ا١بزر. وقول من قال منهم إن ذلك ألمور استأثر اهلل بغيبها ٓب يطلع 
أحداً من خلقو عليها ليعتربوا بذلك ويستدلوا على وحدانيتو وعجيب حكمتو، وتنازع 

أىو من أفعال الشمس أم من أفعال القمر األوائل ُب ذلك من ففاسفة األمم وحكمائهم 
عند زيادة نوره فيكون منو ا٤بد؟ أم عند نقصانو فيكون ا١بزر؟ على حسب ما يظهر من 
أفعالو عند زيادتو ُب أبدان ا٢بيوان من الناطقْب وغّبىم من القوة وغلبة السخونة والرطوبة 

س كالدم والبلغم وغّبٮبا عند والكون والنمو عليها، وأن األخفاط الٍب تكون ُب أبدان النا
ذلك تكون ُب ظاىر األبدان والعروق ويزيد ظاىر البدن بلة ورطوبة وحسناً، وأن األبدان 
عند نقصان نوره تكون أضعف والربد عليها أغلب وتكون ىذه األخفاط ُب غور البدن 

وما يظهر والعروق ويزداد ظاىر البدن يبساً، وذلك ظاىر عند ذوي ا٤بعرفة والعلم بالطب، 
من أحوال األمراض ُب زيادتو ونقصانو وأن أبدان الذين ٲبرضون ُب أول الشهر تكون على 
دفع األمراض والعلل أقوى من أبدان الذين ٲبرضون آخر الشهر تكون على دفع العلل 
أضعف وكذلك ما يعلم من داللتو ُب أنواع البحران ُب اليوم السابع من األمراض والرابع 

والعشرين والثامن والعشرين إذ كان القمر أربعة أشكال شكل التنصيف  عشر وا٢بادي
وشكل التمام وشكل التنصيف عن التمام وشكل احملاق فإن لكل شكل من ىذه سبعة 
أيام ألنو ُب سبعة أيام ينتصف وُب الرابع عشر يتم وُب ا٢بادي والعشرين ينتصف وُب 

 السابع والرابع عشر وا٢بادي والعشرين الثامن والعشرين ٲبتحق فكذلك البحرانات تصح ُب
والثامن والعشرين وتصح ُب تنصيفات ىذه إذ كان  ىذه األشكال أثب  أشكال الشيء 
ا٤بنقسم وغّب ذلك من تنازع الناس ُب كيفية البحران، وأن نتاج سائر ا٢بيوان إذا كان ُب 



عند زيادتو من النمو  أول الشهر كان ا٤بولود أًب وأعظم منو إذا كان ُب آخره، وما يظهر
والزيادة ُب شعر ا٢بيوان وأدمغتو واأللبان والبيض، وحيض النساء وكثرة السمك ُب البحار 
واألهنار وغّبىا، و٭بو األشجار والبقول والفواكو والرياحْب وسائر النبات وغّب ذلك ٩با 
ا أول يعلمو أصحاب الففاحة ونقصان ٝبيع ذلك عند نقصانو، وكذلك ا٤بعادن وزيادهت

الشهر ُب جواىرىا وحسن بصيصها وصفائها، وأن لسع سائر حشرات األرض من ا٢بيات 
والعقارب وغّبىا وأفعال سائر السباع تكون ُب أول الشهر أقوى وأشد وُب آخره أنقص 
وأضعف وغّب ذلك من أفعالو، وغّب ما ٓب نأت على وصفو وإ٭با نذكر الشيء اليسّب 

ّب والكواكب السبعة الٍب ىي النّبان وا٣بمسة ا٤بتحّبة منبهْب بذلك على الشيء الكث
وغّبىا ٥با تأثّبات ُب ىذا العآب عند ذوي ا٤بعرفة بالنجوم، إال أن تأثّبات القمر ُب العآب 

 األرضي أبْب منها لقربو منو وبعدىا عنو

فيو وذلك موجود ُب كتب األوائل على الشرح واإليضاح، ولثاب  بن قرة ا٢برا٘ب كتاب ٝبع 
ما ذكره جالينوس ُب سائر كتبو من أفعال النّبين وٮبا الشمس والقمر ُب ىذا العآب أفادناه 
ابنو سنان بن ثاب ، وكذلك ذكرنا فيما وصفنا من كتبنا ما خص بو كل ٕبر من البحار 
ية من أنواع ا١بواىر ا٢بيوانية منها وا٤بعدنية وا٢بجرية كاللؤلؤ والياقوت وا٤برجان وغّبه واألدو 
والعقاقّب والطيب وغّب ذلك، وما السبب ُب ملوحة ماء البحار ومرارهتا وغلظها وكثافتها، 
وألية علة ال نتبْب فيها الزيادة مع كثرة موادىا من األهنار الٍب تصب إليها وٞبلها السفن 
الثقيلة حٌب إذا صارت إٔب العذب من األهنار عرف غرق بعضها؛ للطافة العذب وكثافة 

إذ كان الغليظ ٲبنع من الرسوب فيو. وقد استؤب صاحب ا٤بنطق ُب كتاب اآلثار  ا٤باّب،
العلوية على ذلك بأنو إن أخذ بيضة فصّبىا ُب إناء فيو ماء عذب رسب  فيو، وإن ألقى 
ُب ا٤باء ملحاً يغلب عليو وتركو حٌب ينحل فيو، أو أخذ من ماء البحر فصّب البيضة فيو 

ا٤بفاحون أهنم ٯبدون السفينة الٍب تغرق ُب ا٤باء العذب أبعد وجدىا طافية. قال ويذكر 
رسوباً من الٍب تغرق ُب ا٤باء ا٤باّب، واستدل ببحّبة فلسطْب فإهنا شديدة ا٤برارة وا٤بلوحة، 



وأنو إن أخذ إنسان أو دابة فشد وثاقو وألقى فيها وجد طافياً على ا٤باء ٣بفتو عند غلظ 
ب وسخ استنقى من ساعتو لشدة ا٤برارة وا٤بلوحة، وأنو ال ا٤باء وثقلو، وإن غمس فيها ثو 

يكون فيها شيء من السمك قال ا٤بسعودي: وىذه البحّبة الٍب ذكرىا أرسطاطاليس وغّبه 
ىي البحّبة ا٤بنتنة ٕبّبة أرٰبا وزغر وقد شاىدناىا وإليها يصب هنر األردن ا٣بارج من ٕبّبة 

ها ٱبرج من ٕبّبة قدس وكفرٕب يتحلب إٔب ىذه طربية ومواد ٕبّبة طربية من هنر يصب إلي
البحّبة مياه كثّبة من أعمال دمشق ٩با يلي القرعون وا٣بيط وغّبه. وإذا شق هنر األردن 
البحّبة ا٤بنتنة وانتهى إٔب وسطها متميزاً من مائها غار ىناك فخرج بْب كفر سابا الربيد 

أيب فطرس يصب ُب البحر الرومي وبْب الرملة من بفاد فلسطْب من عْب عظيمة وىي هنر 
يكون مسافتو على وجو األرض بعض يوم وماؤه كالزئبق ثقفاً وعليو ا١بادة، وإ٭با عرف ما 
ذكرنا بأشياء ألقي  ُب هنر األردن فظهرت ُب عْب هنر أيب فطرس من امتحن ذلك بعض 

ذلك ذكر ُب ذوي العناية بأمور العآب ٩بن ملك ىذه البفاد ُب سالف الزمان فيما قيل وك
زرنروذ هنر أصبهان إنو ينتهي إٔب رمل ُب آخر كورهتا فيغور ٍب يظهر بكرمان ويصب ُب 

البحر ا٢ببشي، وإنو إ٭با عرف بذلك بأن بعض ا٤بلوك السالفة كتب على قصب وطرحو ُب 
موضع مغيضو فظهر بنهر كرمان وقد شاىدناه وىو هنر حسن وللفرس فيو أشعار كثّبة، 

بحّبة ا٤بنتنة ذو روح من ٠بك وال غّبه، ومنها ٱبرج ا٢بمر الذي يسمي وليس ُب ىذه ال
قفر اليهود يطلى على ا٤بناجل ويكسح بو الكروم ليؤمن من الدود عليها، ولغّب ذلك من 
العفاجات، و٤بخرجو منها وما يظهر من الصوت وعلى أي صورة يظهر أخبار عجيبة وفيها 

ليهودي احملزز على شكل البطيخ وخطوطو وذكر وحو٥با يوجد ا٢بجر األصفر ا٤بعروف با
ابقراط وجالينوس وغّبٮبا أنو يفت  ا٢بصى ا٤بتولد ُب الكلى دون ا٤بثانة إذا برد وسقي 
وليس فيما عرف من معمور األرض ٕبّبة ال يتكون ذو روح فيها إال ىذه البحّبة وٕبّبة  

ٮبا من بفاد آذربيجان، وىي كبوذان وىي على بعض يوم من مدينة أرمية وبفاد ا٤براغة وغّب 
أعظم وأغزر وأمر وأملح ال يتكون ذو روح فيها أيضاً وىي مضافة إٔب قرية ُب جزيرة ُب 



وسطها تعرف بكبوذان يسكنها مفاحو ا٤براكب الٍب يركب فيها ُب ىذه البحّبة، وتصب 
 صفهاإليها أهنار كثّبة ومياه من بفاد آذربيجان وغّبىا، ٓب يعرض أحد ٩بن ذكرنا لو 

وقد صنف أٞبد بن الطيب السرخسي صاحب يعقوب بن إسحاق الكندي كتاباً حسناً 
ُب ا٤بسالك وا٤بمالك والبحار واألهنار وأخبار البلدان وغّبىا، وكذلك أبو عبد اهلل ٧بمد بن 
أٞبد ا١بيها٘ب وزير نصر بن اٞبد بن إ٠باعيل بن أٞبد بن أسد صاحب خراسان، ألف  

وأخباره وما فيو من العجائب وا٤بدن واألمصار والبحار واألهنار واألمم  كتاباً ُب صفة العآب
ومساكنهم وغّب ذلك من األخبار العجيبة والقصص الظريفة، وأبو القاسم عبيد اهلل بن 
عبد اهلل بن خرداذبو ُب كتابو ا٤بعروف با٤بسالك وا٤بمالك وىو أعم ىذه الكتب شهرة ُب 

ذا وكذلك ٧بمد بن أٞبد بن النجم ابن أيب عون خواص الناس وعوامهم ُب وقتنا ى
الكاتب ُب كتابو ا٤بَبجم بالنواحي واآلفاق واألخبار عن البلدان وكثّب من عجائب ما ُب 
الرب والبحر وغّبىم ٩بن ٓب نسمو، فكل استفرغ وسعو وبذل ٦بهوده، وقد يدرك الواحد 

قبلو من كتبنا الٍب ىذا سابعها  منهم ما ال يدركو اآلخر وقد ذكرنا ُب كتابنا ىذا وما سلف
أخبار العآب وعجائبو، وٓب ٬بلو من دالئل تعضدىا، وبراىْب توتدىا عقفاً وخرباً، وغّب ذلك 
٩با استفاض واشتهر وشاىد من الشعر على حسب الشيء ا٤بذكور وحاجتو إٔب ذلك و٫بن 

عيدة عن أيامهم وإن كان عصرنا متأخراً عن عصر من كان قبلنا من ا٤بؤلفْب، وأيامنا ب
فلنرجو أن ال نقصر عنهم ُب تصنيف نقصده وغرض نؤمو، وإن كان ٥بم سبق االبتداء فلنا 
فضيلة االقتداء، وقد تشَبك ا٣بواطر وتتفق الضمائر، ورٗبا كان اآلخر أحسن تأليفاً، وأتقن 
تصنيفاً ٢بنكة التجارب وخشية التتبع واالحَباس من مواقع ا٣بطأ، ومن ىاىنا صارت 

لعلوم نامية غّب متناىية؛ لوجود اآلخر ما ال ٯبده األول وذلك إٔب غّب غاية ٧بصورة وال ا
هناية ٧بدودة، وقد أخرب اهلل عز وجل بذلك فقال " وفوق كل ذي علم عليم " على أن 
من شيم كثّب من الناس اإلطراء للمتقدمْب وتعظيم كتب السالفْب ومدح ا٤باضي وذم 

احملدثْب ما ىو أعظم فائدة وأكثر عائدة وقد ذكر أبو عثمان  الباقي، وإن كان ُب كتب



عمرو بن ٕبر ا١باحظ أنو كان يؤلف الكتاب الكثّب ا٤بعا٘ب ا٢بسن النظم، فينسبو إٔب نفسو 
ففا يرى األ٠باع تصغي إليو وال اإلرادات تيمم ٫بوه، ٍب يؤلف ما ىو أنقص منو مرتبة وأقل 

ع أو سهل بن ىارون أو غّبٮبا من ا٤بتقدمْب ومن قد فائدة ٍب ينحلو عبد اهلل بن ا٤بقف
طارت أ٠باؤىم ُب ا٤بصنفْب فيقبلون على كتبها، ويسارعون إٔب نسخها ال لشيء إال 

لنسبتها إٔب ا٤بتقدمْب، و٤با يداخل أىل ىذا العصر من حسد من ىو ُب عصرىم ومنافستو 
يعبأ هبا كبار الناس، وإ٭با  على ا٤بناقب الٍب ٱبص هبا، ويعُب بتشييدىا وىذه طائفة ال

العمل على ذوي النظر والتأمل الذين أعطوا كل شيء حقو من العدل، ووفوه قسطو من 
ا٢بق، فلم يرفعوا ا٤بتقدم إذ كان ناقصاً، وٓب ينقصوا ا٤بتأخر إذ كان زائداً، فلمثل ىؤالء 

ىر، ولغاهتم تصنف الكتب وتدون العلوم وسنذكر اآلن األمم السبع السالفة ُب سابق الد
 ومواضع مساكنهم وغّب ذلك

 ذكر األمم السبع ُب سالف الزمان
 ولغاهتم وآرائهم ومواضع مساكنهم وما بان  بو كل أمة من غّبىا وما اتصل بذلك

قد قدمنا فيما سلف من كتبنا ما قالو الناس ُب بدء النسل، وتفرقهم على وجو األرض، 
شرعيْب وغّبىم ٩بن قال ٕبدوث العآب وأىب وما ذىب إليو كل فريق منهم ُب ذلك من ال

االنقياد إٔب الشرائع من الرباٮبة وغّبىم، وما قالو أصحاب القدم ُب ذلك من ا٥بند 
والففاسفة وأصحاب االثنْب من ا٤بانوية وغّبىم على تباينهم ُب ذلك، فلنذكر اآلن األمم 

األمم وعظماءىم كانوا السبع ذىب من عِب بأخبار سوالف األمم ومساكنهم إٔب أن أجل 
ُب سوالف الدىر سبعاً يتميزون بثفاثة أشياء: بشيمهم الطبيعية، وخلقهم الطبيعية، 

وألسنتهم فالفرس أمة حد بفادىا ا١ببال من ا٤باىات وغّبىا وآذربيجان إٔب ما يلي بفاد 
لشابران أرمينية وأران والبيلقان إٔب دربند وىو الباب واألبواب والري وطربسًب وا٤بسقط وا

وجرجان وابرشهر، وىي نيسابور، وىراة ومرو وغّب ذلك من بفاد خراسان وسجستان 
وكرمان وفارس واألىواز، وما اتصل بذلك من أرض األعاجم ُب ىذا الوق  وكل ىذه 



البفاد كان  ٩بلكة واحدة ملكها ملك واحد ولساهنا واحد، إال أهنم كانوا يتباينون ُب 
 شيء يسّب من اللغات

أن اللغة إ٭با تكون واحدة بأن تكون حروفها الٍب تكتب واحدة وتأليف حروفها  وذلك
تأليف واحد، وإن اختلف  بعد ذلك ُب سائر األشياء األخر كالفهلوية والدرية واآلذرية 

وغّبىا من لغات الفرس األمة الثانية: الكلدانيون وىم السريانيون وقد ذكروا ُب التوراة بقولو 
" أنا الرب الذي أ٪بيتك من نار الكلدانيْب ألجعل ىذه البفاد لك مّباثاً  عز وجل إلبراىيم

" وذكرىم أرسطاطاليس ُب كتابو الذي ر٠بو بسياسة ا٤بدن وىو كتاب ذكر فيو سياسة أمم 
مدن كثّبة من أمم ومدن اليونانيْب وغّبىا ويسمى باليونانية بوليطيا وعدد األمم وا٤بدن 

غّبه من كتبو وابطلميوس وغّبٮبا هبذا االسم، أعِب الكلدانيْب  الٍب ذكر مائة وسبعون وُب
وكان  دار ٩بلكتهم العظمى مدينة كلواذي من أرض العراق، وإليها أضيفوا، وكانوا شعوباً 
وقبائل منهم النونويون واألثوريون واألرمان واألردوان وا١برامقة ونبط العراق وأىل السواد 

ن ولد نبيط بن باسور بن سام بن نوح، وقيل إ٭با ٠بوا بذلك وقيل إ٭با ٠بوا نبطاً ألهنم م
الستنباطهم األرضْب وا٤بياه، وقيل ٤بعان غّب ذلك وغّبىم من الشعوب والقبائل وقيل إن 
األرمان إ٭با ٠بوا بذلك ألن عاداً ٤با ىلك  قيل ٜبود ارم؛ فلما ىلك  ٜبود قيل لبقايا ارم 

ذكر ابن الكليب وغّبه من علماء العرب بأخبار أرمان وىم النبط األرمانيون، وكذلك 
سوالف األمم وكان  بفاد الكلدانيْب العراق وديار ربيعة وديار مضر والشأم وبفاد العرب 
اليوم وبرىا ومدرىا اليمن وهتامة وا٢بجاز واليمامة والعروض والبحرين والشحر وحضرموت 

وىذه جزيرة العرب كان  كلها وعمان، وبرىا الذي يلي العراق وبرىا الذي يلي الشأم 
٩بلكة واحدة ٲبلكها ملك واحد ولساهنا واحد سريا٘ب وىو اللسان األول لسان آدم ونوح 
وإبراىيم عليهم السفام وغّبىم من األنبياء فيما ذكر أىل الكتب وإ٭با ٚبتلف لغات ىذه 

لعربانية منها الشعوب من السريانيْب اختفافاً يسّباً على حسب ما ذكرنا من حال الفرس وا
والعربية أقرب اللغات بعد العربانية إٔب السريانية، وليس التفاوت بينهما بالكثّب وقيل إن 



أول من تكلم بالعربانية إبراىيم ا٣بليل عليو السفام بعد أن خرج من قريتو ا٤بعروفة بأوركشد 
 الفرات من بفاد كوثي من خنّبث وىو إقليم بابل وصار إٔب حران من أرض ا١بزيرة وعرب

ُب من كان معو إٔب الشأم فتكلم هبا فسمي  العربانية ٢بدوثها عند عبوره إضافة إٔب العرب 
وهبا أنزل  التوراة غّب أن لإلسرائليْب بالعراق لغة سريانية تعرف بالَبجوم يفسرون هبا التوراة 

همها على  من العربانية األؤب لوضوحها عندىم وقرب وأخذىا، ولفصاحة العربانية وتعذر ف
كثّب منهم وال تنازع بْب النزارية وىم ربيعة ومضر الصرٰبان من ولد إ٠باعيل وإياد وأ٭بار 
على ما فيهما من التنازع بنو نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن مقوم ابن ناخور بن 
تّبخ بن يعرب بن يشجب بن ناب  بن قيذار بن إ٠باعيل ابن إبراىيم وقيل إنو نزار بن 

عد بن عدنان بن أد بن أدد بن يامر بن يشجب بن يعرب ابن ا٥بيمسع بن صابوح بن م
ناب  بن قيذار بن إ٠بعيل وبْب اليمانية وىم ٞبّب وكهفان ابنا سبأ بن يشجب بن يعرب 
بن قحطان بن عابر بن شاْب بن أرفخشد بن سام ابن نوح وغّبىم من جرىم وحضرموت 

ىم أن إبراىيم ا٣بليل كان سريا٘ب اللسان وأنو إبراىيم بن ابِب عابر وبْب اإلسرائليْب وغّب 
تارخ وىو آزر بن ناخور بن ساروغ بن ارعوا بن فالغ بن عابر بن شاْب بن أرفخشد بن 
سام بن نوح بن ٤بك بن متوشلخ بن أخنوخ بن يرد بن مهفائيل بن قينان بن أنوش بن 

ليمانية وذوو ا٤بعرفة منهم يذىبون شيث بن آدم ٯبتمع مع اليمانية ُب عابر وأكثر نساب ا
إٔب أن أول من تكلم بالعربية يعرب بن قحطان وأنو إ٭با ٠بي بذلك إلعرابو عن ا٤بعا٘ب وأن 
لسان قحطان ٓب يكن عربياً بل على اللسان األول لسان سام بن نوح وغّبىم وأن إ٠باعيل 

بن الود ابن ارم بن سام  بن إبراىيم إ٭با تكلم بالعربية حْب نشأ ُب العماليق ولد عمفاق
بن نوح وجرىم مع ىاجر ٗبكة وال خفاف أيضاً بْب النزارية وىم ولد إ٠باعيل بن إبراىيم، 
وبْب اإلسرائليْب وىم بنو إسحاق بن إبراىيم أن إبراىيم ٓب يكن عربياً وال إسحاق ابنو وأن 

 ابنو إ٠باعيل أول من نطق بالعربية وتكلم هبا



ن النزارية واليمانية ُب أن ىوداً وصا٢باً كانا عربيْب أرسفا إٔب عاد وال خفاف بْب ا١بميع م
وٜبود وأهنما قبل إبراىيم ا٣بليل، ووبْب اإلسرائليْب وغّبىم أن إبراىيم ا٣بليل كان سريا٘ب 
اللسان وأنو إبراىيم بن تارخ وىو آزر بن ناخور بن ساروغ بن ارعوا بن فالغ بن عابر بن 

م بن نوح بن ٤بك بن متوشلخ بن أخنوخ بن يرد بن مهفائيل بن شاْب بن أرفخشد بن سا
قينان بن أنوش بن شيث بن آدم ٯبتمع مع اليمانية ُب عابر وأكثر نساب اليمانية وذوو 
ا٤بعرفة منهم يذىبون إٔب أن أول من تكلم بالعربية يعرب بن قحطان وأنو إ٭با ٠بي بذلك 

عربياً بل على اللسان األول لسان سام بن  إلعرابو عن ا٤بعا٘ب وأن لسان قحطان ٓب يكن
نوح وغّبىم وأن إ٠باعيل بن إبراىيم إ٭با تكلم بالعربية حْب نشأ ُب العماليق ولد عمفاق 
بن الود ابن ارم بن سام بن نوح وجرىم مع ىاجر ٗبكة وال خفاف أيضاً بْب النزارية وىم 

اق بن إبراىيم أن إبراىيم ٓب يكن ولد إ٠باعيل بن إبراىيم، وبْب اإلسرائليْب وىم بنو إسح
عربياً وال إسحاق ابنو وأن ابنو إ٠باعيل أول من نطق بالعربية وتكلم هبا وال خفاف بْب 

ا١بميع من النزارية واليمانية ُب أن ىوداً وصا٢باً كانا عربيْب أرسفا إٔب عاد وٜبود وأهنما قبل 
 إبراىيم ا٣بليل، وإن ٓب يكن ٥بما ذكر ُب التوراة.

ل ا٤بسعودي: وقد ذىب فريق من أخباريي اليمانية ونساهبم ٩بن تقدم وغرب إٔب أن ا٤بلك قا
 أفضى بعد عاد إٔب يقطن، وىو قحطان بن عابر واستشهدوا بقول علقمة ذي جدن:

 وملك قحطان ملك عاد ... وسوف تفنيهم ا٣بطوب
ض ابن ارم بن ومنهم من رأى أنو قحطان بن ىود بن عبد اهلل بن ا٣بلود بن عاد بن عو 

سام بن نوح؛ وا٠بو ُب التوراة ا١ببار بن عابر بن شاْب بن أرفخشد بن سام بن نوح 
 واحتجوا لذلك بقول الشاعر:
 وأبو قحطان ىود ذو ا٢بقف

ومنهم من ذىب إٔب أن ىوداً ىو عابر بن شاْب بن أرفخشد. ونساب ولد نزار بن معد، 
كليب، والشرقي ابن القطامي، ونصر بن وبعض اليمانية؛ كهشام بن ٧بمد بن السائب ال

يقولون: قحطان بن ا٥بميسع ابن تيمن بن نب  بن إ٠باعيل بن  -مزروع الكليب، وغّبىم 



إبراىيم وٰبتجون لذلك ٗبا رواه ا٥بيثم بن عدي الطائي. وىشام بن ٧بمد بن السائب 
ى اهلل عليو الكليب عن أبيو ٧بمد بن السائب عن أيب صاّب عن ابن عباس: أن النيب صلّ 

وسّلم مر على فتية من األنصار يتناضلون فقال: " ارموا يا بِب إ٠باعيل فإن أباكم كان 
فألقى القوم نبا٥بم وقالوا يا رسول  -رجل من خزاعة  -رامياً، ارموا فأنا مع ابن األدرع " 

 اهلل من كن  معو فقد نضل، فقال " ارموا وأنا معكم ٝبيعاً " .
 ذلك وتذىب إٔب أنو قحطان بن عابر بن شاْب بن أرفخشد بن سام وسائر اليمانية تأىب

بن نوح على ما قدمنا، ويقولون ىذا من أخبار اآلحاد، وليس من األخبار ا٤بتواترة، 
القاطعة للعذر، ا٤بوجبة للعلم والعمل. ولو صح لكان معُب قولو صّلى اهلل عليو وسّلم: " 

من ولد إ٠باعيل، وقد أخرب اهلل عز وجل ا٤بسيح أنو ارموا يا بِب إ٠باعيل " . على األمهات 
من ذرية آدم مع إخباره أنو خلق من غّب أب و لو أخرجو ٨برج من ولد آدم؛ ألنو ال أب 
لو لكان كاذباً. وإ٭با نسب إٔب آدم من جهة أمو والقوم أعرف بأنساهبم ينقلو الباقي عن 

ن عابر ال يعرفون غّب ذلك ومنهم من ا٤باضي قوالً وعمفاً موزوناً إهنم من ولد قحطان ب
رأى أن ٞبّب بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان أقدم من عاد، واحتجوا بقول 
ا٣بلجان بن الوىم وكان من ملوك عاد وكان جنادة بن األصم العادي رأى ُب منامو أن 

 وفد عاد إٔب ا٢برم فهلكوا فبلغ ذلك ا٣بلجان فقال:
 . ورؤيا على غّب الطريق تعربأُب كل عام بدعة ٙبدثوهنا ..

 فإن لعاد سنة ٰبفظوهنا ... سنحيا عليها ما حيينا ونقرب
 وإنا لنخزي من أمور تسبنا ... هبا جرىم فيمن يسب وٞبّب

وأخبار ٞبّب وكهفان أخبار قدٲبة سلف  كثّباً من األمم ا٤باضية، وتقادم هبا الدىر، 
ُب ذلك فأكثروا وإ٭با يرجع ُب أكثر ذلك وترادف  عليها األلوف من السنْب، وقال الناس 

 إٔب عبيد بن شرية ا١برٮبي، ورواة أىل ا٢بّبة وغّبىم



والكفام بْب اليمانية والنزارية يكثر وا٣بطوب تطول، وىو باب كبّب، والكفام فيو كثّب. ومن 
ضمن االختصار، ٓب ٯبز لو اإلكثار. وقد بسطنا الكفام فيو وأتينا على أكثر ما قيل ُب 

ك، وحجاج الفريقْب، وافتخار بعضهم على بعض منثوراً ومنظوماً، وغّب ذلك ُب كتاب ذل
فنون ا٤بعارف وما جرى ُب الدىور السوالف وُب كتاب االستذكار ما جرى ُب سالف 

األعصار وإ٭با نذكر ُب ىذا الكتاب ٤بعاً جوامع، ننبو هبا على ما قدمنا ونشرف هبا على ما 
نياً عليها وسلماً إليها واألمة الثالثة: اليونانيون والروم والصقالبة سلف من كتبنا إذ كان مب

واإلفر٪بة، ومن اتصل هبم من األمم ُب ا١بريب وىو الشمال، كان  لغتهم واحدة، وٲبلكهم 
ملك واحد واألمة الرابعة: لوبية منها مصر، وما اتصل بذلك من التيمن وىو ا١بنوب 

يط لغتهم واحدة، وٲبلكهم ملك واحد واألمة ا٣بامسة: وأرض ا٤بغرب إٔب ٕبر أوقيانس احمل
أجناس من الَبك ا٣بر٣بية، والغز وكيماك، والطغزغز، وا٣بزر، ويدعون بالَبكية سبّب 

وبالفارسية خزران وىم جنس من الَبك حاضرة فعرف ا٠بهم فقيل ا٣بزر وغّبىم. لغتهم 
د، وما اتصل بذلك، لغتهم واحدة، وملكهم واحد واألمة السادسة: أجناس ا٥بند والسن

واحدة، وملكهم واحد واألمة السابعة: الصْب والسيلي، وما اتصل بذلك من مساكن ولد 
عامور ابن يافث بن نوح، ملكهم واحد، ولغتهم واحدة ٍب كثر النسل، و٘بيل  األجيال، 
وتشيع  الشعوب والقبائل، وافَبق  اللغات وتفرع ، و٘بنس  األمم وتنوع ، وتباينوا 
ُب اآلراء والعبادات وا٤بساكن وا٤بناسك فهذه األمم السبع كان  متمركزة بعضها من 

بعض. لكل أمة منها ملك على حيالو قدم ٝبعهم عبادة األصنام، كل أمة منها يعظمون 
أصناماً، جعلوىا مثاالً آل٥بة غّب اآل٥بة الٍب كان ٯبل مثلها غّبىم من األمم، ٛبثيفاً ٗبا عفا 

لعلوية، واألجسام السمائية؛ الٍب ىي األشخاص الفلكية من السبعة؛ النّبين، من ا١بواىر ا
وٮبا الشمس والقمر وا٣بمسة وىي زحل وا٤بشَبي وا٤بريخ والزىرة وعطارد وغّبىا من ذوات 

 التأثّب ُب ىذا العآب األرضي.
وكان  شرائع كل أمة ٕبسب مناسكهم، وحسب ا١بهات الٍب منها معايشهم، وشيمهم 

 بيعية الٍب فطروا عليها، ومن ٯباورىم من سائر األمم.الط



قال ا٤بسعودي: وقد ذكرنا ُب كتاب االستذكار، ٤با جرى ُب سالف األعصار الذي كتابنا 
االجتماعات السبعة ا٤بشهورة ٢بكماء ىؤالء األمم السبع ُب  -ىذا تال لو ومبِب عليو 

أعصار ٨بتلفة، وأوقات متباينة  سالف الدىر، اجتمع ُب كل ٦بمع منها سبعة حكماء ُب
عند حوادث وأحوال أوجب  اجتماعهم، فجرى ٥بم فنون من البحث والنظر، وضروب من 
ا٢بكم والعرب، ٗبا ٰبدث ُب الدىر من الغّب، بتنقل الدول وتغّب ا٤بلل، والكفام ُب العآب ما 

َباع األجسام ىو، وكيف ىو، و٤با ىو، وما علتو ومعلولو وظاىره وباطنو، وحقائقو واخ
وإنشائها، وإٔب ماذا يؤول ىو بعد فنائها؟ وغّب ذلك؛ من فنون الفحص، وضروب 

 البحث.
فإذ قد ذكرنا األمم السبع ومساكنهم ولغتهم وآرائهم، وما اتصل بذلك فلنذكر اآلن الفرس 

 وملوكهم وأعدادىم، وما ملكوا من السنْب.
 ذكر ملوك الفرس على طبقاهتم من جيومرت

 ول من ملوكهم إٔب يزدجرد بن شهريار آخرىم، وعدة ما ملكوا من السنْبوىو األ
ٝبلة سِب ملوك الفرس األؤب على طبقاهتم والطوائف والفرس والثانية، وىم الساسانية، 

 أربعة آالف سنة ومائة وأربعون سنة وٟبس أشهر ونصف.
كان  فَبات ُب ملك وقد ذىب كثّب ٩بن عِب بأخبار الفرس وملوكها وطبقاهتا إٔب أنو قد  
 الفرس األؤب، مقدارىا من السنْب ثفاٜبائة سنة وإحدى وثفاثون سنة.

 من ذلك الفَبة بْب ملك جيومرت وأوشهنج مائتا سنة وثفاث وعشرون سنة.
والفَبة بْب ملك أوشهنج وطهمورث مائة سنة وٜبان سنْب، فإذا أضيف  سنو ىذه الفَبات 

ميع أربعة آالف سنة وأربعمائة وإحدى وسبعْب سنة إٔب ما ذكرنا من السنْب صار ا١ب
 وٟبسة أشهر ونصفاً.

 ذكر الطبقة األؤب من ملوك الفرس األؤب أو٥بم
 جيومرت كلشاه

وتفسّب ذلك ملك الطْب، وإليو ترجع الفرس ُب أنساهبا، وىو عندىم آدم أبو البشر وأصل 



األؤب من بدء النسل، وتفسّب  النسل، ملك أربعْب سنة، وقيل ثفاثْب، وذلك ُب ا٥بزاريكو
ذلك األلف سنة وكان ينزل اصطخر فارس أوشهنج ملك أربعْب سنة طهمورث ملك 

 ثفاثْب سنة جم ملك سبعمائة سنة وثفاث أشهر

البيوارسب، وىو الضحاك ملك ألف سنة، والفرس تغلو فيو، وتذكر من أخباره أن حيتْب  
غة الناس، وأنو كان ساحراً يطيعو ا١بن واإلنس، كانتا ُب كتفيو تعَبيانو ال هتدئا إال بأدم

وملك األقاليم السبعة، وأنو ٤با عظم بغيو، وزاد عتوه، وأباد خلقاً كثّباً من أىل ٩بلكتو؛ 
ظهر رجل من عوام الناس وذوي النسك منهم من أىل إصبهان إسكاف كايب ورفع راية 

ٛبليك افريذون، فاتبعو عوام من جلود عفامة لو، ودعا الناس إٔب خلع الضحاك وقتلو، و 
الناس، وكثّب من خواصهم وسار إٔب الضحاك، فقبض عليو وأنفذه أفريذون إٔب أعلى جبل 
دباوند بْب الري وطربستان، فأودع ىناك وأنو حي إٔب ىذا الوق ، مقيد ىناك، ُب أخبار 

اس ٗبا يطول ذكرىا، قد شرحناىا ُب كتاب مروج الذىب ومعادن ا١بوىر وعظم ابتهاج الن
نال الضحاك ٔبوره وسوء سياستو، وتيمنوا بتلك الراية فسمي  درفش كابيان إضافة إٔب  
كايب صاحبها، والدرفش بالفارسية األؤب الراية وهبذه الفارسية إشفي ا٣برز وحلي  

بالذىب وأنواع ا١بواىر الثمينة وكان  ال تظهر إٔب ُب حروب عظيمة، تنشر على رأس 
أو من يقوم مقامو فلم تزل معظمة عند ٝبيع ملوكهم إٔب أن وجو هبا ا٤بلك أوؤب عهده، 

يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس من الساسانية مع رستم اآلذري ٢برب العرب 
على ما ُب ذلك من التنازع. فلما ىزم  الفرس وقتل رستم،  61بالقادسية ُب سنة 

لفي ألف دينار، وقيل إن صارت ىذه الراية إٔب ضرار بن ا٣بطاب الفهري، فقوم  أ
 16وقيل ُب سنة  61أخذىا كان يوم فتح ا٤بدائن، وقيل يوم فتح هناوند، وكذلك ُب سنة 

فلما هتيأ على الضحاك من كايب ومن اتبعو؛ أكثر أردشّب ُب عهده التحذي ٤بن بعده من 
لك إذا ا٤بلوك من التهاون ٗبا يكون من نوابغ العوام ونساكهم من التجمع والَبؤس، وأن ذ

ُب ٙبذيره  -أٮبل فتفاقم آل إٔب انتقال ا٤بلك وزوال الرسوم وكذلك فعل أرسطاطاليس 



وغّبٮبا من ذوي ا٤بعرفة بسياسة الدين وا٤بلك واليمانية من  -االسكندر ُب كثّب من رسائلو 
العرب تّدعى الضحاك وتزعم أنو من األزد وقد ذكرتو الشعراء ُب اإلسفام، فافتخر بو أبو 

ا٢بسن بن ىانئ، مؤب بِب حكم بن سعد العشّبة بن مالك بن أدد بن زيد بن  نواس
يشجب بن عريب بن زيد بن كهفان ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، ُب 

قصيدتو الٍب ىجا فيها قبائل نزار بأسرىا وافتخر بقحطان وقبائلها، وىي قصيدتو ا٤بشهورة 
 حده ألجلها وأو٥با: الٍب أطال الرشيد حبسو بسببها، وقيل إنو

 لس  لدار عف  وغّبىا ... ضربان من قطرىا وحاصبها
 فقال فيها مفتخراً باليمن وذاكراً للضحاك

 فنحن أرباب ناعط ولنا ... صنعاء ا٤بسك ُب ٧بارهبا
 وكان منا الضحاك يعبدىا ل ... خابل والطّب ُب مساريها

 وفيما يقول يهجو نزاراً 
 . وكشف السَب عن مثالبهاواىج نزاراً وأفر جلدهتا ..

وقد رد عليو قصيدتو ىذه ٝباعة من النزارية، منهم رجل من بِب ربيعة بن نزار، قال يذكر 
 نزاراً ومناقبها، واليمن ومثالبها ُب قصيدة لو أو٥با

 دع مدح دار خبا وانتهى ... عهد معد بزعم عاتبها
 فقال:

 ُب مناصبها فامدح معداً وافخر ٗبنصبها ال ... عإب على الناس
 وىتك السَب عن ذوي ٲبن ... أوالد قحطان غّب ىائبها

وذكر أبو ٛبام الضحاك ُب قصيدة لو ٲبدح اإلفشْب، ويشبهو بأفريذون، ويذكر بابك، 
 ويشبهو بالضحاك ىذه أو٥با:

 بذ ا١بفاد البد فهو دفْب ... ما إن بو غّب الوحوش قطْب
 فقال:

 ٤بْب وأن  أفريذونبل كان كالضحاك ُب سطواتو ... بالعا



وقد ذىب كثّب من ذوي ا٤بعرفة بأخبار األمم السالفة وملوكها إٔب أن الضحاك كان من 
 أوائل ملوك الكلدانيْب النبط.
 أفريذون ملك ٟبسمائة سنة.

 ذكر الطبقة الثانية من ملوك الفرس األؤب وىم
 بفان ومعُب ذلك العلويون

والفرس تعظم أمره وترفع من شأنو ألمور أو٥بم منوشهر ملك مائة سنة وعشرين سنة، 
ذكروىا ومعجزات وصفوىا، وبينو وبْب أفريذون ثفاثة عشر أباً وىو من ولد ايرج بن 
أفرياون، وكان لو سبعة أوالد إليهم ترجع أكثر شعوب فارس ُب أنساهبا وسائر طبقات 

كرد بن   ملوكها، وىو كالشجرة للفرس ُب النسب. وكذلك األكراد عند الفرس من ولد
اسفنديار بن منوشهر منهم الباز٪بان والشوىجان والشاذ٪بان والنشاورة والبوذيكان والّلّرية 

وا١بورقان وا١باوانية والبارسيان وا١بفالية وا٤بستكان وا١بابارقة وا١بروغان والكيكان 
وا٤باجردان وا٥بذبانية وغّبىم ٩بن بزمام فارس وكرمان وسجستان وخراسان وإصبهان وأرض 
ا١ببال من ا٤باىات؛ ماه الكوفة، وماه البصرة، وماه سبذان واإليغارين وٮبا الربج وكرج أيب 
دلف وٮبذان وشهرزور ودراباذ والصامغان وآذربيجان، وأرمينية وأران والبيلقان، والباب 
 -واألبواب، ومن با١بزيزة والشأم والثغور وقد ذىب قوم من متأخري األكراد وذوي الدراية 

إٔب أهنم من ولد كرد بن مرد بن صعصعة بن  -ن شاىدناىم فيما ذكرنا من البفاد منهم م
 حرب ابن ىوازن.

ومنهم من يرى أهنم من ولد سبيع بن ىوازن، وحرب وسبيع عند نساب مضر درجا ففا 
 عقب ٥بما، وإ٭با العقب ٥بوازن من بكر بن ىوازن.

ن وائل، وقعوا ُب قدٙب الزمان ومن األكراد من يذىب إٔب أهنم من ربيعة ٍب من بكر ب
٢بروب كان  بينهم إٔب أرض األعاجم، وتفرقوا فيهم، وحال  لغتهم، وصاروا شعوباً 

 وقبائل.



قال ا٤بسعودي: وقد ذكرنا فيما سلف من كتبنا سائر من سكن البدو وا١ببال، ُب ا٤بشرق 
وىم القفص ببفاد  وا٤بغرب والشمال وا١بنوب؛ من العرب واألكراد وا١ب  والبلوج والكوج، 

كرمان والرببر بأرض إفريقية وا٤بغرب من كتامة وزويلة ومزاتة ولواتة وىوارة وصنهاجة وأوربة 
و٤بطة وغّبىم، من بطون الرببر وشعوهبم، والفّبة والبجة وغّبىم من األمم ا٤بخيمة وقيل إنو 

ملك  ملك بعد منوشهر سهم بن أمان بن اثفيان بن نوذر بن منوشهر ستْب سنة، ٍب
فراسيات الَبكي اثنٍب عشرة سنة. ٍب غلبو زو، وملك ثفاث سنْب، وكرشاسب ثفاث 

 سنْب.
 ذكر الطبقة الثالثة من ملوك الفرس األؤب وىم

 الكيانيون وتفسّب ذلك األعزاء
 أو٥بم كيقباذ ملك مائة وسنة وعشرين سنة.

 وكيقاوس مائة سنة وٟبسْب سنة.
 وكيخسرو ستْب سنة.
 سنة وعشرين سنة. وكيلهراسب مائة

وكيبشتاسب مائة سنة وعشرين سنة أيضاً. ولثفاثْب سنة خل  من ملكو أتاه زرادش  بن 
بورشسب بن اسبيمان بدين اجملوسية؛ فقبلها وٞبل أىل ٩بلكتو عليها، وقاتل عليها حٌب 

 ظهرت.
 وكانوا قبل ذلك على رأي ا٢بنفاء وىم الصائبون، وىو ا٤بذىب الذي أتى بو بوذاسب إٔب
طهمورث، وىذه كلمة سريانية عرب  وإ٭با ىي حنيفوا وقيل جيء ٕبرف بْب الباء والفاء 
وأنو ليس للسريانيْب فاء وذكر أن الصابئْب نسبوا إٔب صايب بن متوشلخ بن إدريس، وكان 
على ا٢بنيفية األؤب وقيل إٔب صايب بن ماري، وكان ُب عصر إبراىيم ا٣بليل عليو السفام، 

 األقاويل ٩با قدمنا شرحو فيما سلف من كتبنا.وغّب ذلك من 
وجاءه زرادش  بالكتاب ا٤بعروف باألبستا وإذا عرب أثبت  فيو قاف فقيل األبستاق 
وعدد سوره إحدى وعشرون سورة، كل سورة ُب مائتْب من األوراق. وعدد حروفو 



نها وأصواتو ستون حرفاً وصوتاً، لكل حرف وصوت صورة مفردة منها حروف تتكرر وم
 حروف تسقط؛ إذ ليس  خاصة بلسان األبستا.

وزرادش  أحدث ىذا ا٣بط، واجملوس تسميو دين دبّبه أي كتابة الدين وكتب ُب اثِب 
عشرة ألف جلد ثور بقضبان الذىب حفراً باللغة الفارسية األؤب وال يعلم أحد اليوم يعرف 

لسور فهي ُب أيديهم يقرءوهنا معُب تلك اللغة، وإ٭با نقل ٥بم إٔب ىذه الفارسية شيء من ا
ُب صلواهتم كأشتاذ، وجَبش  وبانيس  وىادوخ  وغّبىا من السور. ُب جَبش  ا٣برب 

 عن مبدأ العآب ومنتهاه، وُب ىادوخ  مواعظ.
وعمل زرادش  لألبستا شرحاً ٠باه الزند وىو عندىم كفام الرب ا٤بنزل على زرادش ، ٍب 

الفارسية ٍب عمل زرادش  للزند ٠باه بازند وعمل  ترٝبو زرادش  من لغة الفهلوية إٔب 
العلماء من ا٤بوابذة وا٥برابذة لذلك الشرح شرحاً ٠بوه بارده ومنهم من يسميو اكرده فأحرقو 

 اإلسكندر ٤با غلب على ملك فارس وقتل دارا ابن دارا

 وأحدث زرادش  خطاً آخر تسميو اجملوس كشن دبّبه تفسّبه كتابة الكل يكتب بو سائر
لغات األمم، وصياح البهائم والطّب وغّب ذلك، عدد حروفو وأصواتو مائة وستون، لكل 
حرف وصوت صورة مفردة وليس ُب سائر خطوط األمم أكثر حروفاً من ىذين ا٣بطْب، 
ألن حروف اليونا٘ب وىو ا٤بسمى الرومي ُب ىذا الوق  أربعة وعشرون حرفاً؛ ليس ٥بم حاء 

ال ىاء، وحروف السريا٘ب اثنان وعشرون، والعربا٘ب ىو السريا٘ب وال خاء وال عْب وال باء و 
غّب أن حروفو مقطعة ومنها ما ال يشبو صورتو صورة السرينا٘ب وا٢بمّبي، وىو قلم ٞبّب 
ا٤بعروف با٤بسند يقرب من السريا٘ب، وحروف العريب با٣بطْب تسعة وعشرون حرفاً، وما 

وللفرس غّب ىذين ا٣بطْب الذي  عدا ذلك من حروف األمم يقرب بعضها من بعض
أحدثهما زرادش  ٟبسة خطوط منها ما تدخلو اللغة النبطية، ومنها ما ال تدخلو، وقد 
أتينا على شرح ٝبيع ذلك، وما ذكروا لو من ا٤بعجزات والدالئل والعفامات، وما يذىبون 

الشرير،  إليو من ا٣بمسة القدماء عندىم أورمزد وىو اهلل عز وجل وأىرمن وىو الشيطان



وكان وىو الزمان، وجاي وىو ا٤بكان، وىوم وىو الطينة وا٣بمّبة وحجاجهم لذلك، وعلة 
تعظيمهم للنّبين وغّبٮبا من األنوار، والفرق بْب النار والنور، والكفام ُب بدء النسل، وما  
كان من ميشاه وىو مهفا بن كيومرت، ومن ميشا٘ب وىو مهلينو بن  كيومرت، وإن الناس 

فرس يرجعون ُب أنساهبم إليهما، وغّب ذلك من دياناهتم، ووجوه عباداهتم ومواضع من ال
بيوت نّباهنم فيما ٠بينا من كتبنا ومتكلموا اإلسفام من أصحاب الكتب ُب ا٤بقاالت، ومن 
قصد إٔب الرد على ىؤالء القوم ٩بن سلف وخلف ٰبكمون عنهم أهنم يزعمون أن اهلل تفكر 

الشيطان وأنو صا٢بو وأمهلو مدة من الزمان يفتنو فيها، وغّب فحدث من فكره شر وأنو 
ذلك من مذاىبهم ٩با تأباه اجملوس، وال تنقاد إليو، وال تقر بو وأرى أن ذلك حكاية عن 
بعض عوامهم ٩بن ٠بع يعتقد ذلك فنسب إٔب ا١بميع وهبمن ملك مائة سنة اثنٍب سنة 

كرب بن هبمن اثنٍب عشرة سنة، ودارا بن دارا عشرة سنة، وٟبا٘ب ابنتو ثفاثْب سنة، ودارا األ
أربع عشرة سنة، وغلب اإلسكندر ملكهم س  سنْب قال ا٤بسعودي: وقد ذكرنا ُب آخر 
ا١بزء السابع من كتاب مروج الذىب ومعادن ا١بوىر ألية علة كثرت الفرس سِب ىؤالء 

يكار معُب ا٤بلوك وأسرارىم ُب ذلك وحروهبم مع ملوك الَبك، وتسمى تلك ا٢بروب ب
ذلكاإلجهاد، وغّبىم من األمم وحروب رستم بن دستان واسفنديار ببفاد خراسان 

وسجستان ورابلستان وغّب ذلك ٩با كان من الكوائن واألحداث ُب أيامهم وذكرنا ُب كتابنا 
ُب أخبار الزمان، ومن أباده ا٢بدثان، من األمم ا٤باضية واألجيال ا٣بالية وا٤بماليك الداثرة 

الناس ُب ىؤالء الفرس األؤب أىم الكلدانيون أم ا٤بلك أفضى إليهم عنهم؟ وقول من  تنازع
قال إن الكلدانيْب إ٭با زال ملكهم باألثوريْب ملوك ا٤بوصل، بعد ما كان بينهم من التحزب 
وا٢بروب الٍب افنتهم، ومن قال إن أول ٩بلكة كان  ُب إقليم بابل بعد الطوفان ملك ٭برود 

تفاه من النماردة، وكذلك ىو ُب التوراة، وغّب ذلك من التنازع ُب األمم الذين ا١ببار ومن 
بعدت عنا أعصارىم، وتقطع  أخبارىم، وقد نفى اهلل عز وجل اإلحاطة بعلم أحوال 
القرون ا٣بالية واألمم السالفة عمن سواه، لتقادم زماهنا وبعد أيامها فقال سبحانو " أٓب 

 قوم نوح وعاٍد وٜبود والذي من بعدىم ال يعلمهم إال اهلل "يأهتم نبأ الذين من قبلهم 



 ذكر ما أدركو اإلحصاء من ملوك الطوائف
 وىي الطبقة الرابعة من ملوك الفرس وٝبلة ما ملكوا من السنْب

كان  ملوك الطوائف ٫بواً من مائة ملك فرس ونبط وعرب، من حد بفاد أثور وىي 
ا٤بعظمْب منهم والذين ينقاد الباقون إليهم  ا٤بوصل إٔب أقصى بفاد األعاجم، وكان

األشغانيون، وىم من ولد أشغان بن أش ا٢ببار بن سياوخش ابن كيقاوس ا٤بلك، وكانوا 
ينزلون ُب الشتاء العراق وُب الصيف الشيز من بفاد آذربيجان، وفيها إٔب ىذا الوق  آثار 

األففاك والنجوم والعآب وما  عجيبة من البنيان والصور، بأنواع األصباغ العجيبة من صور
فيو من بر وٕبر وعامر ومعدن وخراب ونبات وحيوان وغّب ذلك من العجائب و٥بم فيها 
بي  نار معظم عند سائر طبقات الفرس يقال لو آذرخش آذر أحد أ٠باء النار بالفارسية 

 وا٣بش الطيب

ر لو النذور، وٙبمل إليو وكان ا٤بلك من ملوك الفرس إذا ملك زاره ماشياً تعظيماً لو، وتنذ
التحف واألموال، وغّب ذلك، من البفاد كا٤باىات، وأرض ا١ببال وٓب يعد من ملوك 

الطوائف ُب التواريخ والسّب إال األشغانيون ٤با ذكرنا من عظم شأهنم واتساق ملكهم وكان 
أول من يعد منهم أشك بن أشك بن أردوان بن أشغان بن أش ا١ببار بن سياوخش بن  

اوس ا٤بلك؛ ملك عشر سنْب، وسابور بن أشك ستْب سنة وجوذرز بن أشك عشر كيق
سنْب، بيزن بن سابور إحدى وعشرين سنة جوذرز بن بيزن تسع عشرة سنة، نرسي بن 
بيزن أربعْب سنة، ىرمز بن بيزن تسع عشرة سنة، أردوان األكرب اثنٍب عشرة سنة، خسرو 

اً وعشرين سنة، أردوان األصغر ثفاث عشرة بن أردوان أربعْب سنة، بفاش بن خسرو أربع
سنة فهذه ٝبلة ما أدركو اإلحصاء من ملوك الطوائف وسِب ملكهم، وىم أحد عشر ملكاً 

ملكوا مائٍب سنة وٜبا٘ب ستْب سنة وقد كان  ٥بم ملوك ٓب تعرف أ٠باؤىم ومدة سِب 
ضطراب أمر ملكهم، وٓب يذكروا ُب شيء من كتب الفرس وغّبىا من كتب سّب ا٤بلوك؛ ال

ا٤بلك ُب تلك األعصار، والتنازع الواقع من اختفاف الكلمة، والتحزب وغلبة كل واحد 



منهم على صقعو، و٤با ٫بن ذاكروه ُب آخر ىذا الباب من فعل أردشّب بابكان والصحيح 
عند من عِب بأخبار سوالف األمم وملوكهم أن مدة ملوك الطوائف بعد قتل داريوش وىو 

إٔب قيام أردشّب بن بابك ٟبسمائة سنة وثفاث عشرة سنة، وذلك أن من أول دارا بن دارا 
 543السنة الٍب ملك فيها اإلسكندر بن فيلبس ا٤بلك ا٤بقدو٘ب إٔب وقتنا ىذا وىو سنة 
 543للهجرة، ألف سنة ومائتْب وسبعاً وستْب سنة، فإذا أسقط من ذلك ما بْب سنة 

ها يزدجرد بن شهريار ا٤بلك وذلك ثفاٜبائة وثفاث للهجرة وىي السنة الٍب قتل في 51وسنة 
عشرة سنة وما ملك  الفرس من الساسانية من السنْب وىو أربعمائة وتسع وثفاثون سنة  
كان الذي يبقى بعد ذلك من السنْب منذ قتل اإلسكندر لداريوش وىو دارا بن دارا إٔب 

ملك ملوك الطوائف وقد قيام أردشّب بن بابك ٟبسمائة سنة وثفاث عشرة سنة وىي مدة 
ذكرنا ٝبيع ما قيل ُب ذلك على الشرح واإليضاح ُب كتابنا ُب أخبار الزمان وفيما تفاه من 
الكتاب األوسط ٍب ُب ا١بزء السابع من كتاب مروج الذىب ومعادن ا١بوىر ُب النسخة 

يل ا٤بعا٘ب، األخّبة، الٍب قررنا أمرىا ُب ىذا الوق  على ما ٯبب من الزيادات الكثّبة، وتبد
وإ٭با ذكرنا ذلك  551وتغيّب العبارات وىي أضعاف النسخة األؤب الٍب ألفناىا ُب سنة 

الستفاضة تلك النسخة وكثرهتا ُب أيدي الناس ٍب ُب كتاب فنون ا٤بعارف، وما جرى ُب 
الدىور السوالف ٍب ُب كتاب ذخائر العلوم وما جرى ف سالف الدىور ٍب ُب كتاب 

جرى ُب سالف األعصار الذي كتابنا ىذا تال لو ومبِب عليو وىو سابعها.  االستذكار، ٤با
وكل واحد من ىذه الكتب تال ٤با قبلو ومبِب عليو، وخصصنا كل كتاب منها بتفاقْب 
وعبارات ٩با ٓب ٬بصص بن اآلخر إال ما ال يسع تركو وبْب الفرس وغّبىم من األمم ُب 

كثّب من الناس، وىو سر ديا٘ب وملوكي من تأريخ اإلسكندر تفاوت عظيم، وقد أغفل  
أسرار الفرس ال يكاد يعرفو إال ا٤بوابذة وا٥برابذة وغّبىم من ذوي التحصيل منهم والدراية، 
على ما شاىدناه بأرض فارس وكرمان وغّبىا من أرض األعاجم، وليس يوجد ُب شيء 

نزل عليو عندىم وىو الكتاب ا٤ب -من الكتب بن بورشسب بن اسبيمان ذكر ُب األبستا 
أن ملكهم يضطرب بعد ثفاٜبائة سنة، ويبقى دينهم فإذا كان على رأس ألف سنة ذىب  -



الدين وا٤بلك ٝبيعاً وكان بْب زرادش  واإلسكندر ٫بو من ثفاٜبائة سنة، ألن زرادش  
ظهر ُب ملك كيبشتاسب بن كيلهراسب، على ما قدمنا من خربه فيما سلف من ىذا 

بن بابك حاز ا٤بلك وٝبع ا٤بمالك بعد اإلسكندر ٖبمسمائة سنة وبضع الكتاب؛ وأردشّب 
عشرة سنة، فنظر فإذا الذي بقي إٔب ٛبام األلف سنة ٫بو من مائٍب سنة، فأراد أن ٲبد 
ا٤بلك مائٍب سنة أخرى، ألنو خشي إن ٛب  مائتا سنة بعده أن يَبك الناس نصرة ا٤بلك 

نقص من ا٣بمسمائة سنة والبضع عشرة سنة الٍب والذب عنو، ثقة ٖبّب نبيهم ُب زوالو، ف
بينو وبْب اإلسكندر ٫بواً من نصفها وذكر من ملوك الطوائف من ملك ىذه السنْب 
وأسقط من عداىم، وأشاع ُب ا٤بملكة أن ظهوره واستيفاء على ملوك الطوائف وقتلو 

اإلسكندر، فأوقع  أردوان أعظمهم شأناً وأكربىم جنوداً إ٭با كان ُب سنة مائتْب وستْب بعد
 التارٱببذلك وانتشر ُب الناس

فلهذا وقع ا٣بفاف بْب الفرس وغّبىم من األمم واضطرب تأريخ سِب ملوك الطوائف ٥بذه 
العلة وقد ذكر ذلك أردشّب بن بابك ُب آخر عهده الذي أورثو من بعده من ا٤بلوك من 

ازل على رأس األلف سنة لظنن  ولده ُب سياسة الدين وا٤بلك فقال ولوال اليقْب بالبوار الن
أ٘ب قد خلف  فيكم من عهدي؛ ما إن ٛبسكتم بو كان عفامة لبقائكم ما بقي الليل 

والنهار؛ ولكن الفناء إذا جاءت أيامو؛ أطعتم أىواءكم، وأطرحتم آراءكم، وملكتم شراركم، 
ه ُب آخر وأذللتم خياركم وذكر ذلك أيضاً تنشر موبذ أردشّب الداعي إليو وا٤ببشر بظهور 

رسالتو إٔب ماجشنس، صاحب جبال دباوند، والري، وطربستان، والديلم، وجيفان. فقال 
ولوال أنا قد علمنا أن بلية نازلة على رأس األلف سنة لقلنا إن ملك ا٤بلوك قد أحكم األمر 
لألبد، ولكنا قد علمنا أن البفايا على رأس األلف سنة، وأن سبب ذلك ترك أمر ا٤بلوك 

ما أطلق وإطفاق ما أغلق، وذلك للفناء الذي البد منو، ولكنا وإن كنا أىل فناء وإغفاق 
فإن علينا أن نعمل للبقاء و٫بتال لو إٔب أمد الفناء، فكن من أىل ذلك، وال تعِب الفناء 
على نفسك وقومك، فإن الفناء مكتف بقوتو عن أن يعان، وأن  ٧بتاج إٔب أن تعْب 



اء، وينفعك ُب دار البقاء، ونسأل اهلل أن ٯبعلك من ذلك نفسك ٗبا يزينك ُب دار الفن
 بأرفع منزلة وأعلى درجة

 ذكر ملوك الفرس الثانية وىم
 الساسانية

 وىي الطبقة ا٣بامسة من ملوكهم
كان أو٥بم أردشّب بن بابك بن ساسان بن بابك من ولد هبمن بن أسفنديار بن  

ائف، ويسمى ملكو ملك االجتماع كيبشتاسب بن كيلهراسب، وىو الذي أزال ملوك الطو 
ملك أربع عشرة سنة وشهوراً، ٍب زىد ُب ا٤بلك وسلمو إٔب ولده سابور، وتفرد بالعبادة 
وبعد ملكو مذ قتل أردوان ا٤بلك وكان من أعظم ملوك الطوائف بالعراق، وقد ذكرنا 
ر، وكان السبب ُب مبدأ ظهور أردشّب وخّب داعيو تنشر الزاىد، وُب الناس من يسميو دوش

أففاطو٘ب ا٤بذىب من أبناء ملوك الطوائف، أفضي ملك أبيو إليو بأرض فارس، فزىد فيو 
وكيف دعا إٔب أردشّب وبشر بظهوره، وبث الدعاة ُب البفاد لذلك ووطأ لو األمر، حٌب 
اجتمع لو ا٤بلك، واستظهر على ٝبيع ملوك الطوائف، ولتنشر رسائل حسان ُب أنواع 

الديانية ٱبرب عن أردشّب وحالو، ويعتذر عنو ٩با فعل ُب ملكو من أمور السياسة ا٤بلوكية و 
أحدثها ُب الدين وا٤بلك، ٓب تعهد ألحد من ا٤بلوك قبلو، وأن ذلك ىو الصفاح ٤با توجبو 
األحوال ُب ذلك الزمان منها رسالتو إٔب ماجشنس ا٤بقدم ذكرىا ورسالتو إٔب ملك ا٥بند 

ر بن أردشّب ملك إحدى وثفاثْب سنة وستة أشهر وُب أيامو  وغّبٮبا من رسائلو الثا٘ب سابو 
كان ما٘ب وإليو تضاف ا٤بانوية من أصحاب االثنْب الثالث ىرمز بن سابور، ملك سنة 
وعشرة أشهر والرابع هبرام بن ىرمز، ملك ثفاث سنْب وثفاثة أشهر، وقتل ما٘ب وعدة من 

رام، ملك سبع عشرة سنة وقيل ٜبا٘ب متبعيو وذلك ٗبدينة سابوز فارس ا٣بامس هبرام بن هب
عشرة السادس هبرام بن هبرام بن هبرام، ملك أربع سنْب وأربعة أشهر السابع نرسي بن هبرام 
بن هبرام، ملك تسع سنْب وستة أشهر الثامن ىرمز بن نرسي، ملك سبع سنْب وٟبسة 

أردشّب بن  أشهر التاسع سابور ذو األكتاف بن ىرمز، ملك اثنتْب وسبعْب سنة العاشر



ىرمز، ملك أربع سنْب ا٢بادي عشر سابور بن سابور ذي األكتاف، ملك ٟبس سنْب 
وأربعة أشهر والثا٘ب عشر هبرام بن سابور، ملك إحدى عشرة سنة والثالث عشر يزدجرد 
األثيم بن سابور، ملك إحدى وعشرين سنة الرابع عشر هبرام بن جور بن يزدجرد، ملك 

و الذي نشأ عند ملوك ا٢بّبة وبِب لو ا٣بورنق؛ ألمور قد ذكرناىا ثفاثاً وعشرين سنة، وى
فيماس لف من كتبنا وكان فصيحاً بالعربية ولو هبا شعر صاّب ا٣بامس عشر يزدجرد بن 

هبرام جور، ملك ٜبا٘ب عشرة سنة وأربعة أشهر وسبعة أيام السادس عشر فّبوز بن يزدجرد، 
لك ا٥بياطلة السابع عشر بفاش بن فّبوز ملك ملك سبعاً وعشرين سنة، وقتلو أخشنوار م

أربع سنْب الثامن عشر قباذ بن فّبوز، ملك ثفاثاً وأربعْب سنة، وُب أيامو كان مزدق ا٤بوبذ 
ا٤بتأول كتاب زرادش  ا٤بعروف باالبستاق، وا١باعل لظاىره باطناً ٖبفاف ظاىره، وىو أول 

ىر ُب شريعة زرادش  وإليو تضاف من يعد من أصحاب التأويل والباطن والعدول عن الظا
 ا٤بزدقية

والتاسع عشر أنوشروان بن قباذ ملك ٜبا٘ب وأربعْب سنة وقتل مزدقاً ومتبعيو، وقد أتينا على 
الفرق بْب مذىب مزدق وما كان يذىب إليو ُب التأويل وبْب ما ذىب إليو ما٘ب، والفرق 

ون وغّبٮبا وما ذىبوا إليو بْب ما٘ب ومن تقدمو من أصحاب االثنْب كابن ديصان ومرقي
ٝبيعاً ُب الفاعلْب وأن أحدٮبا خّب ٧بمود مرغوب، واآلخر شرير مذموم مرىوب منو، 

والفرق بْب ىؤالء ٝبيعاً، وما يذىب إليو الباطنية أصحاب التأويل ُب ىذا الوق  ُب كتاب 
ن فيما خزائن الدين سر العا٤بْب وأنوشروان أول من سن رسوم ا٣براج وبْب وضائعو وكا

سلف مقا٠بة وقد كان أبوه قباذ شرع ُب ذلك ُب آخر أيامو وٓب يتمو، توقد ذكرنا ذلك ُب  
كتاب االستذكار، ٤با جرى ُب سالف األعصار ُب باب ذكر السواد ومساحتو ووصف 
طساسيجو وقسمتو والعراق وحدوده من األرض ووصف هناياتو ُب الطول والعرض 

اثنٍب عشرة سنة وخالف عليو هبرام جوبْب الرازي، فآل  والعشرون ىرمز بن أنوشروان ملك
ذلك إٔب أن ٠بل ىرمز، وال يعلم فيمن قبلو وبعده من ملوك الفرس من ٠بل غّبه وا٢بادي 



والعشرون خسرو أبرويز بن ىرمز، ملك ٜبا٘ب وثفاثْب سنة وقتلو ابنو شّبويو بن أبرويز 
ا٠بو قباذ ملك ستة أشهر والثالث والعشرون والثا٘ب والعشرون شّبويو بن أبرويز قاتل أبيو و 

أردشّب بن شّبويو ملك سنة وستة أشهر الرابع والعشرون شهربراز ملك أربعْب يوماً، وقد 
أتينا على خربه وسبب مقتلو ومقتل غّبه من فرسان الفرس وشجعاهنم على طبقاهتم من 

ا٤بشهورة أيامو ا٤بذكورة ُب ا٤بلوك وغّبىم ٩بن أٝبع على تقدميو وتفضيلو وشجاعتو ومقاماتو 
كتاب لنا ترٝبناه بكتاب مقاتل فرسان العجم معارضة لكتاب أيب عبيدة معمر بن ا٤بثُب 
ُب مقاتل فرسان العرب وا٣بامس والعشرون كسرى بن قباذ، ملك ثفاثة أشهر السادس 
انية والعشرون بوران ابنة كسرى أبرويز، ملك  سنة وستة أشهر، وكان ملكها ُب السنة الث
من ا٥بجرة وفيها قال رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم حْب بلغو ٛبليك الفرس إياىا وما 
بينهم من التخرب والفًب " ال يفلح قوم يدبر أمرىم امرأة " السابع والعشرون فّبوز 

جشنس بنده، ملك ستة أشهر الثامن والعشرون أزرميدخ  بن  كسرى أبرويز، ملك  
ز اآلزدي أصبهبذخرسان، وىو أبو رستم صاحب القادسية ستة أشهر، وكان خرىرم

با٢بضرة فطمع فيها وراسلها ُب االجتماع معها فواعدتو ليفاً وأمرت صاحب ا٢برش 
بالفتك بو ففعل ذلك، وكان رستم ٱبلف أباه ٖبراسان وقيل بآذربيجان وارمينية، فلما بلغو 

اشرة من ا٥بجرة التاسع والعشرون قتلها ألبيو سار إليها فقتلها بو، وذلك ُب السنة الع
فرخزادخسرو بن أبرويز، ملك سنة الثفاثون يزدجرد بن شهريار بن كسرى أبرويز بن ىرمز 
أنوشروان بن قباذ ابن فّبوز بن يزدجرد بن هبرام جور بن يزدجرد األثيم بن سابور األصغر 

هبرام بن ىرمز بن  بن سابور األكرب ذي األكتاف بن ىرمز بن نرسي بن هبرام بن هبرام بن
سابور بن أردشّب بن بابك ملك عشرين سنة وىو آخر ملوكهم وا٤بقتول ٗبرو من بفاد 

ُب خفافة عثمان بن عفان وكان  للفرس مراتب أعظمها ٟبس وىم  51خراسان سنة 
وسائط بْب ا٤بلك وبْب سائر رعيتو فأو٥با واعفاىا ا٤بوبذ تفسّبه حافظ الدين ألن الدين 

بذ حافظ وموبذان موبذ ىو رئيس ا٤بوابذة وقاضي القضاة ومرتبتو عندىم بلغتهم مو و 
عظيمة ٫بو من مراتب األنبياء و ا٥برابذة دون ا٤بوابذة ُب الرئاسة والثا٘ب الوزير ا٠بو بزّرجفر 



مذار تفسّب ذلك أكرب مأمور والثالث األصبهبذ وىو أمّب األمراء وتفسّبه حافظ ا١بيش، 
افظ على ما رتبنا والرابع دبّببذ تفسّبه حافظ الكتاب، وا٣بامس ألن ا١بيش أصبو وبذ ح

ىوٚبشو بذ تفسّبه حافظ كل من يكد بيديو كا٤بهنة والفرحْب والتجار وغّبىم ورئيسهم 
ومنهم من يسميو واسَبيوش وكان ىؤالء ا٤بدبرين للملك والقوام بو والوسائط بْب ا٤بلك 

غرالن ا٤برز ىو الثغر بلغتهم وبان القيم وكان  وبْب رعيتو، فأما ا٤برزبان فهو اصحب الث
 ا٤برازبة أربعة للمشرق وا٤بغرب والشمال وا١بنوب كل واحد على ربع ا٤بملكة

وللفرس كتاب يقال لو كهناماه فيو مراتب ٩بلكة فارس وأهنا ستمائة مرتبة على حسب 
الرسوم، وغّبىم من ترتيبهم ٥با وىذا الكتاب من ٝبلة آئْب ناماه تفسّب آئْب ناماه كتاب 
وقد أتينا بن  543ذوي الرئاسات، وا٤بوبذ ٥بم ُب ىذا الوق  ا٤بؤرخ بو كتابنا وىو سنة 

وقد أتينا على خربه وقصة  513أذرباد بن أ٭بيذ الذي قتلو الراضي ٗبدينة السفام ُب سنة 
رين مقتلو وما ذكر من سببو مع القرمطي سليمان بن ا٢بسن بن هبرام ا١بنايب صاحب البح
ُب ذلك ُب أخبار الراضي من كتاب مروج الذىب ومعادن ا١بوىر وقد تنازع من عِب 
بأخبار ا٤بلوك واألمم ُب أنساب الفرس، وتسمية ملوكهم ومدة ما ملكوا، وٓب نذكر من 

ذلك إال ما ذكرتو الفرس دون غّبىم من األمم كاإلسرائليْب واليونانيْب والروم؛ إذ كان ما 
لك خفاف ما حكتو الفرس، وكان  الفرس أحق أن يؤخذ عنها وإن كان يذىبون إليو ُب ذ

أخبارىم قد درس  مناقبهم قد نسي  وسومهم قد انقطع  ٤بر الزمان وتتابع ا٢بدثان ففا 
نذكر منها إال اليسّب، وكانوا أىل العز الشامخ والشرف الباذخ والرئاسة والسياسة، فرساناً 

إليهم األمم األتاوات، وانقادت إٔب طاعتهم خشية ُب الوغى، صرباً عند اللقاء أدت 
صولتهم، وكثرة جنودىم وقد أتينا على تنازع الناس ُب أنساب فارس وتفرع أقاويلهم ُب 

ذلك ُب ا١بزء السابع من كتاب مروج الذىب ومعادن ا١بوىرة وللبابليْب ملوك قد ذكروا ُب  
تفاه من النماردة وستحاريب وٖب  كثّب من الكتب والزٯبات ُب النجوم مثل النمرود ومن 

نصر، ومن كان بعده من ولده ويغرىم ٓب نعرض لذكرىم ُب ىذا الكتاب للتنازع الواقع ُب 



أعدادىم وتسميتهم وسِب ملكهم وتقادم أيامهم، الفرس تذكر أن ىؤالء ا٤بلوك البابليْب 
غرب حيث كان  دار إ٭با كانوا خلفاء ٤بلوكهم األؤب ومرازبة على العراق وما يليو من ا٤ب

٩بلكتهم بلخ إٔب أن انتقلوا عنها ونزلوا ا٤بدائن من أرض العراق، وكان أول من فعل ذلك 
ٟبا٘ب ابنة هبمن بن أسفنديار قال ا٤بسعودي: ورأي  ٗبدينة اصطخر من أرض فارس ُب 

عند بعض أىل البيوتات ا٤بشرفة من الفرس كتاباً عظيماً يشتمل على علوم   505سنة 
من علومهم وأخبار ملوكهم وأبنيتهم وسياساهتم، ٓب أجدىا ُب شيء من كتب  كثّبة

الفرس كخداي ناماه وآئْب ناماه وكهناماه وغّبىا مصور فيو ملوك فارس من آل ساسان 
سبعة وعشرون ملكاً منهم ٟبسة وعشرون رجفًا وامرأتان قد صور الواحد منهم يوم مات 

ط ٢بيتو وصورة وجهو وأهنم ملكوا األرض أربعمائة شيخاً كان أو شاباً وحليتو وتاجو و٨ب
سنة وثفاثاً وثفاثْب سنة وشهراً وسبعة أيام، وأهنم كانوا إذا مات ملك من ملوكهم صوروه 
على ىيئتو ورفعوه إٔب ا٣بزائن كي ال ٱبفى على ا٢بي منهم صفة ا٤بي ، وصورة كل ملك  

ة كل واحد ُب خواصو وعوامو وما كان ُب حرب قائماً، وكل من كان ُب أمر جالساً وسّب 
حدث ُب ملكو من الكوائن العظيمة واألحداث وا١بليلة، وكان تاريخ ىذا الكتاب أنو  

ونقل ٥بشام  665كتب ٩با وجد ُب خزائن ملوك فارس للنصف من ٝبادى اآلخرة سنة 
ُب  بن عبد ا٤بلك بن مروان من الفارسية إٔب العربية فكان أول ملوكهم فيو أردشّب شعاره
صورتو أٞبر مدنر وسراويلو لون السماء وتاجو أخضر ُب ذىب بيده رمح وىو قائم 

وآخرىم يزدجرد بن شهريار بن كسرى أبرويز، شعاره أخضر موشى وسراويلو موشى لون 
السماء وتاجو أٞبر قاًب بيده رمح معتمد على سيفو بأنواع األصباغ العجيبة الٍب ال يوجد 

ىب والفضة احمللولْب و٫باسو ٧بكوك، والورق فرفّبي اللون مثلها ُب ىذا الوق  والذ
 عجيب الصبغ ففا أدري أورق ىو أم رق ٢بسنو وإتقان صنعتو

وقد أتينا على ٝبل من ذلك ُب ا١بزء السابع من كتاب مروج الذىب ومعادن ا١بوىر 
ّبىم، ا٢باوي ألخبار الفرس األؤب وىم الكيانيون، والطوائف من األشغان، واألردوان وغ



والساسانية وطبقاهتم وأنساهبم وملوكهم إٔب يزدجرد بن شهريار آخرىم، ومن أعقب منهم 
ومن ٓب يعقب وسّبىم وحروهبم وحيلهم ومكايدىم فيها، وكيفية غلبتهم على العراق وزوال 
ملك النبط، واألردوان منهم، واألرمان وضروب سياستهم الديانية وا٤بلوكية ا٣باصة منها 

عهودىم وخطبهم ورسائلهم ومبلغ سِب ملكهم وشعارىم، وما كان من الكوائن والعامة، و 
واألحداث أعصارىم، ومبدأ دين اجملوسية وظهورىا وخرب زرادش  نبيهم، وما جاء بو 
وخطوطهم السبعة الٍب كانوا يكتبون هبا وأحرف كل خط منها، و٤با أفردوا أعيادىم من 

ا وغّب ذلك من األعياد، والعلة ُب إيقادىا النّبان النواريز وا٤بهرجان وعلة كل نوروذ منه
وصبهم ا٤بياه وشدىم الكاتيج ُب أوساطهم كشد النصارى الزنانّب، وأسباب ا٤بلك وحاجة 
الناس إٔب ا٤بلوك والتدبّب وا٢بوادث ا٤بنذرات بزوال ا٤بلك من فارس إٔب العرب، وما كانوا 

فامات ُب ذلك واحَباس ملوكهم عن يروونو عن أسفافهم ويتوقعونو من الدالئل والع
وقوعو، وضروب آنيتهم من ا٤بآكل وا٤بشارب وا٤بفابس وا٤براكب وا٤بساكن، وحفروا من 

األهنار وأثروا ُب األرض من عجيب البنيان وبيوت النّبان والعلة ُب عبادهتم إياىا، وما قالوه 
مراتبها؛ ومراتب ذوي الرئاسات ُب مراتب األنوار، والفرق بْب النار والنور؛ وأضداد األنوار و 

ا٤بلوكية والديانية من ا٤برازبة واإلصبهبذين وا٥برابذة وا٤بوابذة ومن دوهنم، ورايات الفرس 
وأعفامهم وتشعب أنساهبم، وما قال الناس ُب ذلك، والبيوت ا٤بشرفة فيهم من أبناء ا٤بلوك 

م ُب السواد وغّبه من وغّبىم، والشهارجة والدىاقْب، والفرق بينهم وبْب من سكن منه
البفاد قبل ظهور اإلسفام وبعده إٔب ىذا الوق  ا٤بؤرخ وما تذكره الفرس ُب ا٤بستقبل من 

الزمان وينتظرونو ُب اآلٌب من األيام من عود ا٤بلك إليهم ورجوعو فيهم وظهوره عليهم، وما 
مات. كظهور يذكرون من دالئل ذلك ونذراتو بتأثّبات النجوم وغّبىا من األمارات والعفا

ا٤بنتظرين عندىم كبهرام ٮباوند وسشياوس وغّبٮبا، وما يكون من قصصهم وما ٰبدث ُب 
األرض من اآليات، ووقوف الشمس ٫بواً من ثفاثة أيام وغّب ذلك، وذلك إٔب مدة حدوىا 
وأوقات قرروىا، رأينا اإلضراب عن ذكرىا ُب ىذا الكتاب وقول من قال منهم بعد ظهور 

الفرس من ولد إسحاق بن إبراىيم ا٣بليل وما استشهدوا بو على ذلك من اإلسفام أن 



أشعار ولد معد بن عدنان ُب افتخارىم بالفرس على اليمانية، وأهنم من ولد أبيهم إبراىيم،  
 كقول جرير بن عطية بن ا٣بطفي التميمي مفتخراً لنزار على اليمن

 اً ومفخراابونا خليل اهلل ال تنكرونو ... فأكرم بإبراىيم جد
 وأبناء إسحاق الليوث إذا ارتدوا ... ٞبائل موت البسْب السنورا
 إذا افتخروا عدوا الصبهبذ منهم ... وكسرى وعدو ا٥برمذان وقيصرا

 أبونا أبو إسحاق ٯبمع بيننا ... أب كان مهدياً نبياً مطهرا
 وٯبمعنا والغر أبناء فارس ... أب ال نبإب بعده من تأخرا

  واهلل ربنا ... رضينا ٗبا أعطى اإللو وقدراأبونا خليل اهلل
 وكقول إسحاق بن سويد العدوي، عدي قريش

 إذا افتخرت قحطان يوماً بسؤدد ... أتى فخرنا أعلى عليها وأسودا
 ملكناىم بدء بإسحاق عمنا ... وكانوا لنا عوناً على الدىر أعبدا

 داوٯبمعنا والغر أبناء فارس ... أب ال تبإب بعده من تفر 
 وكقول بعض النزارية

 وإسحاق وإ٠باعيل مدا ... معإب الفخر وا٢بسب اللبابا
 فوارس فارس وبنو نزار ... كفا الفرعْب قد كربا وطابا

وأن الفرس قد كان  ُب سالف الدىر تقصد البي  ا٢برام بالنذور العظام تعظيماً إلبراىيم 
سبعة ا٤بعظمة، والبيوت ا٤بشرفة ُب ا٣بليل عليو السفام بابنو وأنو عندىم أجل ا٥بياكل ال

 العآب. وأن رجفاً تواله فأعطاه ا٤بدة والبقاء، واستشهدوا بقول بعض العرب ُب ا١باىلية
 زمزم  الفرس على زمزم ... وذاك ُب سالفها اإلقدام

وقول من قال منهم إن منوشهر الذي ترجع إليو الفرس ٝبيعاً ُب أنساهبا ىو منشخر بن 
يعيش بن ويزك وويزك ىو إسحاق بن إبراىيم ا٣بليل واستشهادىم بقول منشخرباغ، وىو 

 بعض شعراء الفرس ُب اإلسفام مفتخراً 



 أبونا ويزك وبو اسامي ... إذا افتخر ا٤بفاخر بالوالده
 أبونا ويزك عبد رسول ... لو شرف الرسالة والزىاده

 فمن مثلي إذا افتخرت قروم ... وبيٍب مثل واسطة القفاده
ن قال منهم ٝبيعاً: إن ا٤بلك سينقل من ولد إ٠باعيل إٔب ولد إسحاق، وىذا ىو وقول م

األغلب على ما ظنو أىل عصرنا من أصحاب التأويل مع من ينازعهم، ىل ذلك ُب ولد 
 العيص، أم ُب ا٤بصطفْب من ولد آل عمران.

من أيامهم، ولذوي ا٤بعرفة منهم ُب ذلك ألغاز ورموز وأغراض وغّب ذلك من أخباره والغرر 
٩با أخذناه عن علمائهم، كا٤بوابذة وا٥برابذة وغّبىم من ذوي ا٤بعرفة بأخبارىم بأرض العراق 
وخوزستان وفارس وكرمان وسجستان وا٤باىات وغّب ذلك من أرض األعاجم، ونقلناه من 
الكتب الصحيحة ا٤بشهورة عندىم وكتاب مروج الذىب يشتمل على األخبار عن بدء 

و وأقاويلو األمم ُب ذلك من أصحاب القدم وا٢بدث، وما احتج بو كل فريق العآب وأوليت
منهم لقو٥بم على تباينهم وا٣بلق وتفرقهم على األرض واألنبياء وشرائعهم وا٤بلوك وسّبىم 
وسياساهتم، واألمم وآرائهم و٫بلهم وشيعهم وأخفاقهم ومساكنهم من أخبار العرب 

لروم وا٥بند والصْب وغّبىم من األمم ومن كان فيهم من والفرس والسريانيْب واليونانيْب وا
األطباء وا٢بكماء والففاسفة القدماء والنواحي واآلفاق واألرض وشكلها وقسمتها وما على 
ظهرىا من عجيب البنيان والعامر منها والنامر، واألففاك وىيأهتا والنجوم وكيفية تأثّباهتا ُب 

سبعة ومقاديرىا وأطوا٥با وعروضها والبحار وخلجاهنا ىذا العآب األرضي ووصف األقاليم ال
وا٤بتصل منها وا٤بنفصل، وما فيها وحو٥با من العجائب، وما كان من األرض براً فصار ٕبراً، 
وٕبراً فصار براً على مرور األزمان وكرور الدىور وعلة ذلك وسببو الفلكي الطبيعي، واألهنار 

ائرة وا٤بمالك البائدة، وجامع تاريخ العآب واألنبياء ومبادئها وهناياهتا وأخبار األمم الد
وا٤بلوك من آدم إٔب نبينا صّلى اهلل عليو وسّلم ومولده ومبعثو وىجرتو ومغازيو وسراياه 

وسواربو إٔب وفاتو وا٣بلفاء وا٤بلوك من بعده وكتاهبم ووزرائهم والغرر من أخبارىم، وما كان 
ُب خفافة ا٤بطيع، وىو ٦بزأ على  543مهم إٔب سنة من الكوائن واألحداث وا٢بروب ُب أيا



ثفاٜبائة وٟبسة وستْب جزءاً، فإذا اجتمع كان  ٠بتو كتاب مروج الذىب ومعادن ا١بوىر 
 وإذا افَبق كان كل جزء منو كتاباً قائماً بنفسو مضافاً إٔب ما اشتمل عليو وأفرد لو

 ذكر ملوك اليونانيْب ومدة ما ملكوا من السنْب
ك اليونانيْب من فيلبس أيب اإلسكندر إٔب قلوبطرة آخرىم ستة عشر ملكاً وٝبلة ما عدة ملو 

ملكوا من السنْب مائتا سنة وثفاث وتسعون سنة وٜبانية عشر يوماً، وذلك موجود ُب قانون 
ثاون االسكندرا٘ب وغّبه وقد ذىب قوم ٩بن عِب بأخبار سّب ا٤بلوك وتواريخ األمم إٔب أن 

السنْب ثفاٜبائة سنة وثفاث سنْب وقيل ُب عدة ملوكهم ومدة سنيهم عدة ما ملكوا من 
أكثر من ذلك وأقل، غّب أن األشهر ما ذكرناه وكان أول من يعد من ملوك اليونانيْب ُب 
التاريخ ا٤بقدم للحنفاء والقوانْب والزٯبات ُب النجوم وغّبىا فيلبس أبو اإلسكندر ملك 

ك سلفوا يتنازع ُب أعدادىم و٠باهتم ومدة ما ملكوا من سبع سنْب وكان لليونانيْب قبلو ملو 
السنْب الثا٘ب ابنو اإلسكدنر ا٤بلك، ملك ٟبس عشرة سنة تسعاً منها قبل قتلو دارا بن دارا 
وستاً بعد قتلو إياه على ما ُب ذلك من التنازع ُب مدة ملكو بْب اجملوس والنصارى وغّبىم 

والعوام تكثر من سنيو وىذا ىو ا٤بعول عليو  وأفضى ا٤بلك إليو ولو س  وثفاثون سنة،
الثالث ابطليموس أورنداس، ملك سبع سنْب الرابع ابطليموس الكصندرس ملك اثنتْب 
وعشرين سنة، وىو الذي نقل  لو التوراة نقلها اثنان وسبعون حرباً باإلسكندرية من بفاد 

ٔب العريب عدة ٩بن تقدم وتأخر مصر من اللغة العربانية إٔب اليونانية وقد ترجم ىذه النسخة إ
 منهم حنْب بن إسحاق، وىي اصح نسخ التوراة عند كثّب من الناس

فلما اإلسرائليون من األمشعث وىم ا٢بشر وا١بمهور األعظم، والعنانية وىم ٩بن يذىب إٔب 
العدل والتوحيد؛ فيعتمدون ُب تفسّب الكتب العربانية التوراة واألنبياء والزبور وىي أربعة 

عشرون كتاباً وترٝبتها إٔب العربية على عدة من اإلسرائليْب احملمودين عندىم قد شاىدنا و 
أكثرىم منهم أبو كثّب ٰبٓب بن زكريا الكاتب الطربا٘ب إمشعثي ا٤بذىب، وكان  وفاتو ُب 
حدود العشرين والثفاٜبائة، ومنهم سعيد بن يعقوب الفيومي إمشعثي ا٤بذىب أيضاً، وكان 



يب كثّب وقد يفضل تفسّبه كثّب منهم، وكان  لو قصص بالعراق مع رأسا قد قرأ على أ
١بالوت داود بن زكي من ولد داود واعَباض عليو وذلك ُب خفافة ا٤بقتدر وٙبزب من 
اليهود ألجلهما وحضر ُب ٦بلس الوزير علي بن عيسى وغّبه من الوزراء والقضاة وأىل 

 منهم، وانقادوا إليو، وكان  وفاتو بعد العلملفصل ما بينهم وترأس الفيومي على كثّب
، وكان مقيماً 554الثفاثْب والثفاٜبائة، ومنهم داود ا٤بعروف بالقومسي، وكان  وفاتو سنة 

بي  ا٤بقدس، وإبراىيم البغدادي وٓب أشاىدٮبا وقد كان  جرت بيننا وبْب أيب كثّب ببفاد 
بْب ذلك، وبْب اعبدا وغّب ذلك، فلسطْب واألردن مناظرات كثّبة ُب نسخ الشرائع والفرق 

وبْب يهودا ابن يوسف ا٤بعروف بابن أيب الثناء تلميذ ثاب  بن قرة الصابئ ُب الفلسفة 
والطب ُب الرقة من ديار مضر وبْب سعيد بن علي ا٤بعروف بابن اشلميا بالرقة أيضاً 
سف بن وكذلك بْب من شاىدنا من متكلميهم ٗبدينة السفام مثل يعقوب بن مردويو ويو 

قيوما وآخر من شاىدنا منهم ٩بن تقدم إلينا من مدينة السفام بعد الثفاٜبائة إبراىيم 
اليهودي التسَبي، وكان أحذق من تأخر منهم ُب النظر وأحسنهم تصرفاً فيو ا٣بامس 
ابطلميوس األريب، ملك سبعاً وعشرين سنة السادس ابطلميوس ٧بب أخيو، ملك ستاً 

ميوس الصانع، ملك ٟبساً وعشرين سنة الثامن ابطلميوس ٧بب وعشرين سنة السابع ابطل
أبيو، ملك سبع عشرة سنة التاسع ابطلميوس الظاىر، ملك أربعاً وعشرين سنة العاشر 
ابطلميوس ٧بب أمو، ملك عشرين سنة ا٢بادي عشر ابطلميوس ا٢بوال، ملك ثفاثاً 

الثالث عشر  وعشرين سنة الثا٘ب عشر ابطلميوس ا٤بخلص، ملك سبع عشرة سنة
ابطلميوس الكصندرس أيضاً، ملك عشرين سنة الرابع عشر ابطلميوس قساس، ملك ٜبانية 
عشر يوماً ا٣بامس عشر ابطلميوس ديونسيوس، ملك تسعاً وعشرين سنة السادس عشر 
قلوبطرة ابنة ابطلميوس، ملك  اثنتْب وعشرين سنة، وكان  حكيمة و٥با كتب ُب الرقية 

يوس القلوذي صاحب كتاب اجملسطي وغّبه من الكتب من ىؤالء وغّبىا، وليس ابطلم
البطلميوسْب وٓب يكن ملكاً وقد بينا ذلك ُب كتاب أخبار ملوك الروم األؤب فيما يرد من 

 ىذا الكتاب ُب ملك أنطونيوس بيوس ٦بمفاً وفيما تقدمو من الكتب مشروحاً 



الف على أخبار اليونانيْب وأتينا ُب كتاب فنون ا٤بعارف، وما جرى ُب الدىور السو 
وأنساهبم وآرائهم وديارىم والتنازع ُب بدء أنساهبم ومن قال أهنم من ولد يونان بن يافث 
بن نوح، ومن قال بل ىو يونان بن ارعوا بن فالغ بن عابر بن شاْب بن أرفخشد بن سام 

هنم من بن نوح، ومن قال بل ىو يونان بن عابر أخو قحطان بن عابر ومن ذىب إٔب أهنأ
ولد أليفز بن العيص بن إسحاق ابن إبراىيم وأهنم إخوة الروم وغّب ذلك من األقاويل 

وكيفية غلبة الروم عليهم ودخو٥بم ُب ٝبلتهم حٌب زال ا٠بهم وانقطع ذكرىم ونسب ا١بميع 
إٔب الروم بغلبة أوغسطس ا٤بلك عليهم عند خروجو من رومية ومسّبه إٔب الشأم ومصر 

 الففاسفة كفيثاغورس وثاليس وانبقليس والرواقيْب وأصحاب االصطوان وتنازع الناس ُب
وأمّبوس وأرسيفاوس وسقراط وأففاطون وأرسطاطاليس وثاوفرسطس وثامسطيوس وأبّقراط 
وجالينوس وغّبىم من الففاسفة واألطباء أروم ىم أم يونانيون وما ذكرنا من الشواىد من  

م روم وسّب ملوكهم وحروهبم وأخبار اإلسكندر كتبهم أهنم يونانيون، وقول من قال إهن
وسّبه ومسّبه ُب مشارق األرض ومغارهبا، وما وطيء من ا٤بمالك، ولقي من ا٤بلوك، وبُب 
من ا٤بدن، ورأى من العجائب وأخبار الردم وىو سد يأجوج ومأجوج وما كان بينو وبْب 

سّب أرسطاطاليس معلمو أرسطاطاليس بن نيقوماخس، صاحب كتب ا٤بنطق وغّبىا، وتف
الغداء التام وقيل تام الفضيلة ألن أرسطو ىو الفضيلة، وطالس تام، وتفسّب نيقوماخس 
قاىر ا٣بصم من الرسائل وا٤بكاتبات ُب ضروب السياسات ا٤بلوكية والديانية وغّب ذلك، 
وتنازع الناس ُب اإلسكندر أىو ذو القرنْب أم غّبه؟ وما قيل ُب ذلك وما كان من أخبار 

فائو بعده كانطيخس البا٘ب مدينة أنطاكية وإٔب ا٠بو أضيف  فعربتها العرب فسمتها خل
أنطاكية، وكسليقس البا٘ب مدينة سلوقية وغّبٮبا وما كان بينهم وبْب من كان باإلسكندرية 
من بفاد مصر من ا٢بروب، وأخبار الففاسفة وآرائهم اإل٥بيْب منهم والطبيعيْب، ومن قتل 

عليو من اآلراء إٔب عهد سقراط وأففاطون وأرسطاطاليس من الفلسفة منهم، وما كانوا 
ا٤بدنية، وما أحدثوه من اآلراء خفافاً على ما تقدم ومباينة للفلسفة األؤب الطبيعية الٍب 
إليها كان  يذىب فوثاغورس وثاليس ا٤بلطي، وعوام اليونانيْب، وصابئو ا٤بصريْب الذي 



انيْب، وقد ذكر ذلك أرسطاطاليس ُب كتابو ُب ا٢بيوان، بقيتهم ُب ىذا الوق  صابئو ا٢بر 
وىو تسع عشرة مقالة فقال و٤با كان منذ عشرين سنة من زمن سقراط مال الناس عن 
الفلسفة الطبيعية إٔب الفلسفة ا٤بدنية وما ذىب إليو سقراط ومن رأى رأيو ٩بن ٠بيناه ُب 

يف يفيض عليها ٔبوده، وكيف ا٤بوجود األول الذي اقتبس  ا٤بوجودات وجودىا عنو وك
حصل  ا٤بوجودات عنو، وعلى أي شيء ىي سبب وجودىا، وغاية ٥با، وعلى أي جهة 
ينبغي أن يعتقد، وكيف ترتيب مراتبها ُب الوجود، وكيف ارتبط بعضها ببعض، وبأي شيء 
ارتبط  وائتلف ، ومن أي شيء موادىا، وما جواىر األجسام الطبيعية الٍب ٙبتوي عليها 

جسام السمائية، وىي األجسام ا٥بيوالنية، وما مراتب الروحانيْب، وما فوض إٔب كل األ
واحد منهم من التدبّب؟ ونفس اإلنسان وكم قواىا وما فعل كل واحد منها ومراتب بعضها 
ُب بعض، وإحصاء ٝبل أعضائها ومراتبها؟ وأي القوى ىي الرئيسة، وما مراتبها، ومن 

٤بخدومة وأيها ا٣بادمة؟ وكيف ٰبدث العقل ُب اإلنسان، وكيف انتهى ُب الرئاسة، وأيها ا
فعل العقل الفعال ُب ا٢بر الناطق،وتنازع الناس ُب السعادة ا٤بطلوبة الٍب ٥با كون اإلنسان، 
وما الشقاء الذي يصّب إليو إذا حاد عن طريق السعادة؟ وذكر ا٤بنام وأصناف الرؤيا، وألي 

رؤيا الصادقة، ومن أين ٙبصل للنفس وكيف صارت جزء من أجزاء النفس ذلك، وما ال
الصادقة تدل، وعلى أي جهة تدل؟ وكيف الطريق إٔب علم عبارة الرؤيا، وما ا٢باجة إٔب 
االجتماعات اإلنسانية، وأصناف االجتماعات وىي الٍب هبا يتعاونون على بلوغ أغراضهم 

ا االجتماع ا٤بد٘ب الذي الٍب إليها يأٛبون، وأيها عظمي وأيها وسطي وأيها صغري؟ وم
يكون ُب ا٤بدينة الفاضلة، وما ا٤بدينة الفاضلة، وما مراتب أجزائها، ومراتب رئاساهتا، 
وكيف صارت منزلة أجزاء ىذه ا٤بدينة منزلة أعضاء ا٢بيوان من ا٢بيوان، فإهنم يتعاونون 

وان؟ على تكميل السعادة لإلنسان كما يتعاون أعضاء ا٢بيوان على تكميل حياة ا٢بي
وكيف ينبغي أن يكون ملك ىذه ا٤بدينة ورئيسها األول؟ وأي عفامات وشرائط ينبغي أن 

 يكون فيو من مولده وُب صبائو وحداثتو



يرشح هبا ٤بلك ا٤بدينة الفاضلة والفضائل الٍب يصّب هبا سائساً كامفاً ورئيساً فاضفاً، وبأي 
ية الفاضلة؟ وُب أي األمم آداب وصناعات يؤدب فتمكن فيو حٌب ٙبصل لو مهنة ا٤بلك

يوجد ذلك ُب األغلب؛ وُب أيها ُب النادر، وىل ىو جزء من أجزاء ا٤بدينة أم غّبىا، على 
ما ُب ذلك من التنازع بْب أففاطون وأرسطاطاليس؛ على حسب ما ذكره أففاطون ُب  
كتاب الفحص عن ملك ا٤بدينة الفاضلة الذي ىو الفيلسوف ُب ا٢بقيقة وذكره 

يس ُب كتابو ُب السياسة ا٤بدنية وعدد أجزاء ىذه ا٤بدينة ومثلها الطبيعية وكيف أرسطاطال
ينبغي أن تكون الرئاسات الٍب تتبع الرئيس األول ُب ىذه ا٤بدينة، وٗباذا تكمل وتلتئم تلك 
الرئاسات؟ وكم أصناف ا٤بدن ا٤بضادة للمدينة الفاضلة؛ كا٤بدن ا١باىلية وا٤بدن الضالة 

ومراتب ملوكهم ورئاساهتم، و٫بو ماذا يؤمون وعلى بلوغ أي غرض وا٤بدن الفاسقة 
يتعاونون، وما أصناف السعادات الٍب تصّب إليها أنفس أىل ا٤بدينة الفاضلة ُب ا٢بياة 

اآلخرة وأصناف الشقاء الٍب تصّب إليها أنفس أىل ا٤بدن ا٤بضادة للمدينة الفاضلة ُب ا٢بياة 
ن يعلمها ويعمل هبا أىل ا٤بدينة الفاضلة باشَباك وعلى اآلخرة، وما األشياء الٍب ينبغي أ

العموم لينالوا هبا السعادة الكاملة ا٤بطلوبة، وما العفامات الٍب يتميز هبا أىل ا٤بدينة الفاضلة 
من باقي األمم وا٤بدن ا٤بضادة ٥بم وما ينبغي أن تكون عليو أحوال أىل ا٤بدينة الفاضلة مٌب 

انوا غرباء ُب ا٤بدن ا٤بضادة ٤بدينتهم، وذكر األصول الفاسدة ٓب تكن ٥بم مدينة ٚبصهم وك
الٍب منها تفرع  أصناف اآلراء واالجتماعات وا٤بدن والرئاسات ا١باىلية واألصول 

الفاسدة الٍب منها تنشأ أصناف اآلراء واالجتماعات وا٤بدن والرئاسات الضالة، وقو٥بم ُب 
ل أكملها وجوداً إذ ٓب يكن وجوده ألجل غّبه األوائل هبا وجود سائر ا٤بوجودات وىي األو 

ووجود كل ما سوه ألجلو، واألشياء منو ال ىو منها، اقتبس  وجودىا من وجوده، فهو  
كل األشياء. وليس  األشياء ىو، ومعرفتو الواجبة أالّ طريق إليو إال منو وال سبيل إليو إال 

 ٨بلوق خالقاً، والثوا٘ب الٍب تليو ُب بو إذا كان  العلة ال يدركو معلول وال ٧بدث قدٲباً وال
الوجود ومراتبها ٕبسب مراتب األجسام السمائية وعددىا على عددىا،والعقل الفعال، 
والنفس، والصورة، وا٥بيوٕب، وأن باقي ا٤بوجودات ىي األجسام، وأجناسها ستة، ا١بسم 



ا٢بجرية، وىي  السمائي، وا٢بيوان الناطق، وا٢بيوان غّب الناطق، والنبات، واألجسام
ا٤بعدنية،واالستقصات األربعة وىي النار، وا٥بواء وا٤باء، واألرضّبشح هبا ٤بلك ا٤بدينة 
الفاضلة والفضائل الٍب يصّب هبا سائساً كامفاً ورئيساً فاضفًا، وبأي آداب وصناعات 
يؤدب فتمكن فيو حٌب ٙبصل لو مهنة ا٤بلكية الفاضلة؟ وُب أي األمم يوجد ذلك ُب 

؛ وُب أيها ُب النادر، وىل ىو جزء من أجزاء ا٤بدينة أم غّبىا، على ما ُب ذلك من األغلب
التنازع بْب أففاطون وأرسطاطاليس؛ على حسب ما ذكره أففاطون ُب كتاب الفحص عن 
ملك ا٤بدينة الفاضلة الذي ىو الفيلسوف ُب ا٢بقيقة وذكره أرسطاطاليس ُب كتابو ُب 

ذه ا٤بدينة ومثلها الطبيعية وكيف ينبغي أن تكون الرئاسات السياسة ا٤بدنية وعدد أجزاء ى
الٍب تتبع الرئيس األول ُب ىذه ا٤بدينة، وٗباذا تكمل وتلتئم تلك الرئاسات؟ وكم أصناف 
ا٤بدن ا٤بضادة للمدينة الفاضلة؛ كا٤بدن ا١باىلية وا٤بدن الضالة وا٤بدن الفاسقة ومراتب 

لى بلوغ أي غرض يتعاونون، وما أصناف ملوكهم ورئاساهتم، و٫بو ماذا يؤمون وع
السعادات الٍب تصّب إليها أنفس أىل ا٤بدينة الفاضلة ُب ا٢بياة اآلخرة وأصناف الشقاء الٍب 
تصّب إليها أنفس أىل ا٤بدن ا٤بضادة للمدينة الفاضلة ُب ا٢بياة اآلخرة، وما األشياء الٍب 

اك وعلى العموم لينالوا هبا السعادة ينبغي أن يعلمها ويعمل هبا أىل ا٤بدينة الفاضلة باشَب 
الكاملة ا٤بطلوبة، وما العفامات الٍب يتميز هبا أىل ا٤بدينة الفاضلة من باقي األمم وا٤بدن 
ا٤بضادة ٥بم وما ينبغي أن تكون عليو أحوال أىل ا٤بدينة الفاضلة مٌب ٓب تكن ٥بم مدينة 

األصول الفاسدة الٍب منها تفرع  ٚبصهم وكانوا غرباء ُب ا٤بدن ا٤بضادة ٤بدينتهم، وذكر 
أصناف اآلراء واالجتماعات وا٤بدن والرئاسات ا١باىلية واألصول الفاسدة الٍب منها تنشأ 
أصناف اآلراء واالجتماعات وا٤بدن والرئاسات الضالة، وقو٥بم ُب األوائل هبا وجود سائر 

وجود كل ما سوه ا٤بوجودات وىي األول أكملها وجوداً إذ ٓب يكن وجوده ألجل غّبه و 
ألجلو، واألشياء منو ال ىو منها، اقتبس  وجودىا من وجوده، فهو كل األشياء. وليس  
األشياء ىو، ومعرفتو الواجبة أالّ طريق إليو إال منو وال سبيل إليو إال بو إذا كان  العلة ال 

د ومراتبها ٕبسب يدركو معلول وال ٧بدث قدٲباً وال ٨بلوق خالقاً، والثوا٘ب الٍب تليو ُب الوجو 



مراتب األجسام السمائية وعددىا على عددىا،والعقل الفعال، والنفس، والصورة، وا٥بيوٕب، 
وأن باقي ا٤بوجودات ىي األجسام، وأجناسها ستة، ا١بسم السمائي، وا٢بيوان الناطق، 
ىي وا٢بيوان غّب الناطق، والنبات، واألجسام ا٢بجرية، وىي ا٤بعدنية،واالستقصات األربعة و 

 النار، وا٥بواء وا٤باء، واألرض

وما ذىبوا إليو ُب العقل األول والثا٘ب، والنفس وما ٙب  ذلك من الطبائع وأن العقل ىو 
العلة ا٤بتوسطة بْب اهلل عز وجل، وبْب خلقو، والسبب الذي شرف  بو النفس الناطقة ُب 

صور مهالكها ومناجيها،  عا٤بها، وا٤برآة الٍب هبا تنظر إٔب ٧باسنها ومساويها وهبا تتأمل
وقو٥بم ُب النفس الناطقة وغّبىا من النفوس كالنزاعية والتخيلية وا٢بسية والبهيمية، وما 

يرتبط منها باألجسام السمائية الٍب ىي على أعدادىا ومقسومة عليها، وأن النفس الناطقة 
جسم، وأهنا جوىر بسيط من جوىر ا٢بي الذي ال ٲبوت، وأن موهتا انتقا٥با من جسم إٔب 

إذا فارق  البدن عاين  كل ما ُب العوآب، و٤بي خف عليها خافية، وأن غرضها وغايتها 
القصوى السعادة واللحاق بعآب العقل، وىي اإلنسان على ا٢بقيقة والعلة ُب نزو٥با من عآب 
العقل إٔب عآب ا٢بس، حٌب نسي  بعد الذكر، وجهل  بعد العلم، وقول من رأى ذلك 

ألية علة صار اإلنسان العآب الصغّب، وما اجتمع فيو وشبو بو من سائر األشياء، منهم، و 
وما االتصال والنسبة بْب العوآب، عند من ذكرنا قولو؟ وما ذىب إليو أرسطاطاليس ُب أزلية 
العلة وا٤بعلول، وذكره ذلك ُب ا٤بقالة األؤب من كتابو ُب ٠بع الكيان وُب ا٤بقالة الثامنة منو 

، وىو ٜبا٘ب مقاالت، وُب كتاب السماء والعآب وىو أربع مقاالت، وُب كتاب ما بعد أيضاً 
الطبيعة وىو ثفاث عشرة مقالة وقول سائر أىل الشرائع مع تنازعهم وغّبىم من أصحاب 
القدم ُب ا٤بعاد بعد مفارقة النفوس األجساد؛ وقول أصحاب التأويل وغّبىم ُب الروح 

ثيف احملسوس، وغّب ذلك من حدودىم ا٤بؤيد منها وا٤بقصود اللطيف الغّب ٧بسوس، والك
وسائر اآلراء والنحل قال ا٤بسعودي: وأرسطاطاليس ىو تلميذ أففاطون. وأففاطون تلميذ 

وتفسّب  -دون غّبىا من العلوم  -سقراط وسقراط تلميذ أرسيفاوس، ُب الطبيعيات 



ذكرنا ُب كتاب فنون أرسيفاوس رأس السباع، وأرسيفاوس تلميذ أنكساغورس وقد 
ا٤بعارف، وما جرى ُب الدىور السوالف الفلسفة وحدودىا، واألخبار من كمية أجزائها وما 
ذكره فوثاغورس. وثاليس ا٤بلطي، والرواقيون، وأففاطون، وأرسطاطاليس وغّبىم. وتنازعهم 
ّبتو ُب ذلك وصفة الفيلسوف الذي ٯبب لو ُب ا٢بقيقة ىذا االسم، ويطلق عليو، وكيفية س

وأخفاقو وأوصافو وصورتو. ومراتب الفلسفة، وعلى ماذا استقرت وكيف وقع  التعاليم هبا 
إٔب ىذا الوق ، وإٔب ماذا انته ، والغرض من كتب ا٤بنطق ووصفها وا٢باجة الٍب دع  
إٔب تأليف كتب ا٤بنطق وما ا٤بنفعة الٍب تستفاد منها. وٓب صارت ٜبانية كتب. وما العلة ُب 

يب، وما الغرض ا٤بقصود ُب كل واحد منها، وما األشياء الٍب ينبغي أن يبتدئ ىذا الَبت
بالنظر فيها من أراد قراءة كتب ا٤بنطق. وُب أي صنف من الصناعات تدخل صناعة 

الفلسفة. وكم حدودىا. وإٔب من يضاف كل حد منها من الففاسفة، ومن أي ا١بهات 
أقسام الفلسفة األوإب والثوا٘ب. وٓب استخرج  حدودىا. وما معُب كل حد منها. وكم 

قسم  هبذه القسمة وجرت قسمتها ىذا اجملرى؟ وألية علية ابتدئ بالفلسفة ا٤بدنية من 
سقراط ٍب أففاطون ٍب أرسطاطاليس ٍب ابن خالتو ثاوفرسطس ٍب أوذٲبس، ومن تفاه منهم 

من بفاد مصر، واحداً بعد آخر، وكيف انتقل ٦بلس التعليم من أثينة إٔب اإلسكندرية 
وجعل أوغسطس ا٤بلك ٤با قتل قلوبطرة ا٤بلكة التعليم ٗبكانْب اإلسكندرية ورومية، ونقل 
تيدوسيوس ا٤بلك الذي ظهر ُب أيامو أصحاب الكهف التعليم من رومية، ورده إياه إٔب 
اإلسكندرية؟ وألي سبب نقل التعليم ُب أيام عمر بن عبد العزيز من اإلسكندرية إٔب 

ٍب انتقالو إٔب حران ُب أيام ا٤بتوكل؟ وانتهى ذلك ُب أيام ا٤بعتضد إٔب قويري  أنطاكية،
ويوحنا بن حيفان، وكان  وفاتو ٗبدينة السفام ُب أيام ا٤بقتدر وإبراىيم ا٤بروزي، ٍب إٔب أيب 
٧بمد بن كرنيب وأيب بشر مٌب بن يونس تلميذي إبراىيم ا٤بروزي، وعلى شرح مٌب لكتب 

قية يعول الناس ُب وقتنا ىذا، وكان  وفاتو بغداد ُب خفافة الراضي، ٍب أرسطاطاليس ا٤بنط
إٔب أيب نصر ٧بمد ابن ٧بمد الفارايب تلميذ يوحنا بن حيفان وكان  وفاتو بدمشق ُب 

وال أعلم ُب ىذا الوق  أحداً يرجع إليو ُب ذلك إال رجفًا واحداً من  551رجب سنة 



ياء بن عدي، وكان مبدأ أمره ورأيو وطريقتو ُب درس النصارى ٗبدينة السفام يعرف بأيب زكر 
 طريقة ٧بمد بن زكرياء الرازي، وىو رأي الفوثاغوريْب ُب الفلسفة األؤب على ما قدمنا

فلنذكر اآلن ملوك الروم على طبقاهتم، الصابئْب منهم وا٤بتنصرة. وٝبلة ما ملكوا من 
 دىم وغّب ذلك من أخبارىمالسنْب، وما كان من ا٢بوادث العظيمة ُب أيامهم وبفا

 ذكر ملوك الروم على طبقاهتم من ا٢بنفاء
 وىم الصابئون وا٤بتنصرة وعدهتم، وٝبلة ما ملكوا من السنْب

عدة ملوك الروم ٝبيعاً من عائيوس قيصر اول ملوكهم إٔب قسطنطْب بن الون بن بسيل 
سبعون ملكاً من ذلك ُب خفافة ا٤بطيع ٜبانية و  543ا٤بلك عليهم ُب ىذا الوق  وىو سنة 

ا٤بلوك الصابئون ا٤بسمون با٢بنفاء قبل النصرانية أربعون ملكاً، وا٤بتنصرة من قسطنطْب بن 
ىيفا٘ب إٔب قسطنطْب بْب الون ىذا ٜبانية وثفاثون ملكاً وٝبلة ما ملكوا من السنْب 

ة تسعمائة وس  وستون سنة وشهر من ذلك الصابئون ثفاٜبائة وأربع وسبعون سنة وثفاث
أشهر، وا٤بتنصرة إٔب ملك قسطنطْب ابن الون ٟبسمائة وإحدى وتسعون سنة وعشرة 

 أشهر
 ذكر الطبقة األؤب من ملوك الروم وىم

 الصابئون
كان أول من يعد ٩بن ملك منهم برومية غائيوس قيصر، ملك ٜبا٘ب عشرة سنة، وقد كان 

عروفان بابِب الذئبة، وإٔب ا٠بها ملك هبا قبلو ملوك أو٥بم روملس وأرمانوس، البانيان ٥با ا٤ب
أضيف  رومية وأضيف الروم إٔب ا٠بهما وغّبٮبا من ا٤بلوك، غّب أن غائيوس أول من يعد 
ُب التاريخ القدٙب وقيل إن أول من ملك الروم رٮباساطوخاس وىو جائيوس األصفر بن روم 

ن ملوك رومية ابن ٠بفاحْب بن ىريا بن علقا بن العيص بن إسحاق بن إبراىيم الثا٘ب م
يوليوس، ملك أربع سنْب وأربعة أشهر والثالث أوغسطس وتفسّب أوغسطس باللغة 

اإلفر٪بية األؤب الضياء و٠بي قيصر تفسّب ذلك هبذه اللغة شق عنو، وذلك أهنم ذكروا أن 



أمو مات وىي مقرب بو فشق عنو بطنها واستخرج، وصار ذلك كالسمة كثّب من ملوكهم. 
فسمتهم العرب بالقياصرة، ملك ستاً وٟبسْب سنة وٟبسة أشهر وأكثر واشتهر ذلك عنهم 

من عِب بأخبار ملوك الروم وتوارٱبهم؛ بأوغسطس يبتدئ ألنو أول ملك من ملوك الروم 
خرج عن مدينة رومية دار ٩بلكتو وسّب جنوده براً وٕبراً، فاستؤب على ملك اليونانيْب 

ليونانيْب، فاجتمع لو ملك الروم واليونانيْب ومصر والشام. وقتل قلوبطرة، آخر ملوك ا
وزال  رسوم اليونانيْب فسمي ا١بميع روماً، وذلك الثنٍب عشرة سنة خل  من ملكو، وؤب 
ىّبودس بن أنطيقوس على أورشلم وىي بي  ا٤بقدس وجبل يهودا وجبل ا١بليل والثنتْب 

٢بم من بفاد فلسطْب، وأربعْب سنة خل  من ملكو كان مولد ا٤بسيح عليو السفام ببي  
يوم األربعاء لس  بقْب من كانون األول وكان  مرٙب يوم ولدتو بن  ثفاث عشرة سنة عند 
النصارى، وكان ٝبيع عمرىا إحدى وٟبسْب سنة منها بعد رفع ا٤بسيح س  سنْب فكان 
من آدم إٔب مولده عندىم ٟبسة آالف سنة وٟبسمائة سنة وس  سنْب، ومن زوال ملك 

خر من ملك اليونانيْب على ما قدمنا ُب ىذا الكتاب إٔب مولده ثفاثون سنة الرابع قلوبطرة آ
طيباريوس قيصر، ملك ثفاثاً وعشرين سنة، وىو الذي بُب مدينة طربية من بفاد األردن من 
أرض الشأم، وإٔب ا٠بو أضيف  فعربتها العرب حْب افتتح  البفاد فقال  طربية و٣بمس 

مد إيشوع الناصري عند النصارى ُب هنر األردن، وكان ا٤بعمد عشرة سنة خل  من ملكو ع
لو ابن خالتو ٰبٓب بن زكرياء، ولذلك ٠بي ٰبٓب ا٤بعمدا٘ب واسم أمو صابات وكان أكرب من 

لإلسكندر بن  541إيشوع بستة أشهر ولسبع عشرة سنة خل  من ملكو وىي سنة 
ُب يوم ا١بمعة الثالث  فيلبس ا٤بلك كان عند النصارى صلب إيشوع الناصري، وذلك

والعشرين من آذار، وىو عندىم منو مثل اليوم الذي أىبط فيو آدم من ا١بنة، ومات 
عندىم ودفن وقام وانبعث من بْب ا٤بوتى حياً، وصعد إٔب السماء ولو ثفاث وثفاثون سنة، 

وال يصعد عندىم إٔب السماء إال من نزل منها وكان فصح اليهود ُب ىذه السنة يوم 
ب  لسبع بقْب من آذار، وفصح النصارى إٔب قيامة ا٤بسيح يوم األحد لس  بقْب من الس

آذار، والصعود يوم ا٣بميس لثفاث خلون من نيسان والنصارى تصوم يوم األربعاء، ألن 



إيشوع ولد فيو، وا١بمعة ألنو صلب فيو عندىم تطوعاً ال فريضة ا٣بامس غائيوس بن 
طفنوس رئيس الشمامسة والشهداء عند النصارى، طيباريوس ملك أربع سنْب وقتل اص

 ويعقوب أخا يوحنا بن زبدي ُب خلق كثّب من النصارى

السادس قلوذيوس بن طيباريوس، ملك أربع عشرة سنة، وُب أول سنة من ملكو قتل 
أغريفوس عاملو على اإلسرائليْب يوحنا بن زبدي أحد التفاميذ وحبس مشعون الصفا، ٍب 

ن ا٢ببس، وصار إٔب مدينة أنطاكية، والنصارى يدعوهنا مدينة اهلل، خلص مشعون الصفا م
ومدينة ا٤بلك، وأم ا٤بدن، ألهنا أول بلد أظهر فيو دين النصرانية، وهبا كرسي بطرس ويسمى 

مشعون و٠بعان، وىو خليفة إيشوع الناصري وا٤برأس على سائر التفاميذ االثِب عشر 
الكنيسة ا٤بعروفة ُب أنطاكية بالقسيان إٔب ىذا والسبعْب وغّبىم، فشرع بطرس ُب بناء 

الوق  وُب السنة الثالثة من ملكو دخل مشعون الصفا مدينة رومية، وسقف هبا ودبرىا 
سنْب، ودان  امرأة ا٤بلك، وكان ا٠بها فروطانيقي ويقال ٥با بطريقية النصرانية، وصارت إٔب 

ارى أن ا٤بسيح صلب عليها، أروشلم وىي بي  ا٤بقدس فأخرج  ا٣بشبة الٍب تظن النص
ويسموهنا صليب ا٤بسيح، وكان  ُب أيدي اليهود، قد منعوا النصارى منها فأخذهتا منهم 
وردهتا على النصارى وقوت أمرىم و٫بن ذاكرون ٤بعاً من أخبار ىذه ا٣بشبة وإالم آل أمرىا 

شرح ذلك  ُب قصة ىيفا٘ب أم قسطنطْب فيما يرد من ىذا الكتاب، وإن كنا قد أتينا على
فيما سلف من كتبنا السابع نّبون بن قلوذيوس ملك ثفاث عشرة سنة وثفاثة أشهر، 
ولثفاث عشرة سنة خل  من ملكو قتل بطرس، وبولس ٗبدينة رومية وصلبهما منكسْب 
وذلك بعد إيشوع باثنتْب وعشرين سنة وقد أتينا على خرب بطرس ٗبدينة ورمية مع سيمن 

رى ٝبيعاً إال األريوسية الساحر وكان صحب إيشوع ٍب ا٤بصري، الذي تسميو النصا
خالفهم فيما سلف من كتبنا وُب السنة الثامنة من ملكو وثب  اليهود بأروشلم، فيما 

ذكرت النصارى على يعقوب بن يوسف أخي إيشوع الناصري عندىم ُب ا١بسمية، وكان 
المتناعو من الرجوع  أول أساقفة بي  ا٤بقدس، وألقوه على رأسو من أعلى ا٥بيكل فمات



إٔب مذىبهم ومقامو على دين النصرانية ودفن إٔب جانب ا٥بيكل وىدموا البيعة وأخذوا 
خشبة الصليب وخشبٍب اللصْب فدفنوىا ُب قرب واحد وُب أيام ىذا ا٤بلك فيما قيل كان 

مارينوس ا٢بكيم صاحب كتاب جغرافيا ُب صورة األرض وشكلها وٕبارىا وأهنارىا وعامرىا 
غامرىا وقد ذكره أبطلميوس القلوذي ُب كتاب جغرافيا ُب صورة األرض وشكلها أيضاً و 

وأنكر عليو أشياء ذكرىا الثامن غلباس، ملك سبعة أشهر التاسع أوثون، ملك ثفاثة أشهر 
العاشر بيطاليس ملك ٜبانية أشهر ا٢بادي عشر إسباسيانوي، ملك تسع سنْب وسبعة 

لسنة الثانية من ملكو إٔب أورشلم ٣بفاف كان منهم عليو أشهر، ووجو بابنو طيطوس ُب ا
فحصرىا وافتتحها عنوة وقتل أكثر اىلها من اليهود النصارى وخرب ا٥بيكل وكان عدة من 
قتل من اإلسرائليْب فيما ذرك ٫بواً من ثفاثة آالف ألف وعم األذى اليهود والنصارى ُب 

ْب وثفاثة أشهر وُب أول سنة من أيامو الثا٘ب عشر طيطوس بن إسباسيانوس ملك سنت
ملكو أظهر مرقيون مقالتو وىي القول باالثنْب ا٣بّب والشر وسعد ثالث بينهما وكان ابناً 
لبعض األساقفة ببفاد حران وإليو تنسب ا٤برقيونية من أصحاب االثنْب الثالث عشر 
 دومطيانوس بن إسباسيانوس ملك ٟبس عشرة سنة وعشرة أشهر الرابع عشر نرواس

قيصر، ملك سنة وٟبسة أشهر ا٣بامس عشر طريانوس قيصر، ملك تسع عشرة سنة، وُب 
السنة السادسة من ملكو كان  وفاة يوحنا التلميذٗبدينة أفسيس بعد أن كتب اإل٪بيل ُب 
جزيرة من جزائر البحر السادس عشر إيليا أذريانوس، ملك عشرين سنة وقتل من اليهود 

ليل وغّبىا من أرض الشأم مقتلة عظيمة ٣بفاف كان منهم بأورشلم وجبل يهودا وجبل ا١ب
عليو وكذلك من النصارى وخرب أورشلم وىو آخر خراهبا، فلما مضى من ملكو ٜبان 
سنْب عمرىا و٠باىا إيليا، فصارت ٠بة ٥با إٔب ىذا الوق  وأسكنها ٝباعة من اليونانيْب 

زىرة، وبُب ٫بو ا٥بيكل الذي يدعى البهاء والروم وبُب على األقرانيون ا٤بقربة ىيكفاً عظيماً لل
برجاً عظيماً، وجعل على أعفاه لوحاً من الرخام مكتوباً فيو الذىب اسم ا٤بلك إيليا، وىذا 

يسمى ٧براب داود وىو متصل بسور ا٤بدينة، وإ٭با  543الربج إٔب ىذا الوق  وىي سنة 
طبقات فهدم من أعاليو، وُب بِب بعد داود ٗبئتْب من السنْب، وكان بنياناً عظيماً سبع 



أيامو كان ساقندس الفيلسوف الصام  وقد أتينا على خربه مع ىذا ا٤بلك وغّبه وإشارتو 
 ورموزه ُب كتاب االستذكار، ٤با جرى ُب سالف األعصار

السابع عشر أنطونينوس بيوس، ملك اثنتْب وعشرين سنة قال ا٤بسعودي: وُب أيامو كان 
اب اجملسطي وجغرافيا وا٤بقاالت األربع والقانون الذي عمل أبطلميوس القلوذي صاحب كت

عليو ثاون اإلسكندرا٘ب وكتاب األنواء وكتاب ا٤بوسيقي وإن ٓب يذكر العود فيو فذلك دليل 
على أنو حدث بعده وغّب ذلك ٩با أضيف إليو من الكتب وىو بطفاماوس بلغتهم وقيل 

ما قدمنا فيما سلف من ىذا الكتاب، إنو من ولد قلوذيوس السادس من ملوك الروم على 
وكان  أرصاده الٍب أرخ هبا اجملسطي ُب ملك أنطونينوس ىذا، وذلك موجود ُب ا٤بقالة 
التاسعة من ىذا الكتاب وقد أدرك جالينوس عصره وشاىده ُب حال صباه، وجالينوس 

د غلط كثّب يعينو ُب كثّب من أقاويلو وأرصاده ٤بخالفتو إبرخس صاحب األرصاد القدٲبة، وق
من الناس ٩بن يدعي ا٤بعرفة بأخبار حكماء األمم وففاسفتهم وا٤بلوك ومن كان منهم ُب 
أعصارىم فجعلوه بعض ملوك اليونانيْب بعد اإلسكندر ا٤بسمْب هبذا االسم وأنو أبو 

قلوبطرة ا٤بلكة ا٢بكيمة آخر من ملك من ملوك اليونانيْب ا٤بقدم ذكرىا فيما سلف من ىذا 
وذكروا أموراً أيدوا هبا قو٥بم ىذا، قد أتينا عليها فيما سلف من كتبنا قال الكتاب، 

ا٤بسعودي: ومن أدل الدالئل على بطفان قو٥بم أن أبطليموس ذكر ُب النوع الثامن من 
القول الثالث من كتاب اجملسطي أنو رصد الشمس باإلسكندرية فوجد االعتدال ا٣بريفي 

لبخ  نصر فإذا نظرنا ما  330ث من شهور القبط سنة ُب اليوم السابع من الشهر الثال
بْب ملك ٖب  نصر إٔب غلبة اإلسكندر لدارا وىو أربعمائة سنة وتسع وعشرون سنة 
وثفاٜبائة وستة عشر يوماً، ومن غلبتو إياه إٔب زوال ملك قلوبطرة آخر من ملك من 

د اإلسكندر بغلبة أوغسطس اليونانيْب ا٤بلقبينب بالبطلميوسْب الذين ملكوا باإلسكندرية بع
ملك الروم على ملكها على ما قدمنا فيما سلف من ىذا الكتاب مائتا سنة وس  وٜبانون 
سنة وٜبانية عشر يوماً ومنذ غلبة أوغسطس إٔب وفاتو أربع وأربعون سنة وملك بعده من 



سنة  ملوك الروم إٔب أنطونينوس الذي ذكرنا أن أبطلميوس كان ُب أيامو من السنْب مائة
وثفاثاً وعشرين سنة وسبعة أشهر، فمنذ ملك ٖب  نصر إٔب ملك أنطونينوس ىذا على 
ىذه ا٤بسافة ٜبا٭بائة واثنتان وٜبانون سنة وٜبانية أشهر وأربعة عشر يوماً، وجدنا ذلك موافقاً 
٤با حكيناه عن أبطلميوس من تاريخ رصده الثامن عشر مرقس، ويسمى أورلليوس قيصر 

سنة وُب ملكو أظهر أبرديصان مقالتو، وكان أسقفاً للرىاء من بفاد ا١بزيرة ملك تسع عشرة 
وإليو تضاف الديصانية من أصحاب االثنْب وتفسّب أيرديصان وىي كلمة سريانية ابن النهر 
والنهر ىناك معروف بديصان إٔب ىذا الوق  على باب من أبواب الرىاء يعرف بشاعا 

ٔب هنر البليخ وإ٭با ٯبري شهوراً وينقطع ُب القيظ ولو  مصبو إٔب ناحية حلوان ٍب ينتهي إ
كنيسة على ىذا النهر ٩با يلي الباب يعيد ٥با النصارى عيداً ُب السنة وقيل إنو كان منبوذاً 
أصيب على شاطئ ىذا النهر فأضيف إليو التاسع عشر قوموذوس بن أنطونينوس ملك 

اء وإمامهم ُب عصره الذي بو يقتدون اثنٍب عشرة سنة وُب أيامو كان جالينوس تاج األطب
وعلى كتبو يعولون، وا٤بفسر لكتب أبقراط وا٤بلخص ٥با ٗبدينة أبرغامس من أرض اليونانيْب 

وقد ذكر ذلك جالينوس ُب كتابو ُب أخفاق النفس ُب فهرس  كتبو وبْب اإلسكندر 
األخفاق وقوموذوس ا٤بلك ىذا ٟبسمائة سنة ونيف قد بْب ذلك جالينوس ُب كتابو ُب 

 543لإلسكندر وسنة  6111أيضاً فينبغي أن يكون ١بالينوس إٔب وقتنا ىذا وىو سنة 
للهجرة سبعمائة سنة ونيفاً على التقريب وكان جالينوس بعد ا٤بسيح بنحو مائٍب سنة وقد  
كان دين النصرانية ظهر ُب الروم واليونانيْب وغّبىم ُب أيامو وذكر جالينوس ا٤بتدينْب من 

ُب كتابو ُب جوامع كتاب أففاطون ُب السياسة، ألنو كان مديناً بذلك. وبْب  النصارى
جالينوس وبْب أبقراط ٫بو من ستمائة سنة ألن أبقراط كان قبل اإلسكندر بقريب من مائة 

سنة ُب أيام أرطخشس  من ملوك الفرس األؤب، وأرى أنو هبمن بن أسفنديار بن  
 كيبشتاسب بن كيلهراسب



الينوس ُب تفسّب كتاب إٲبان أبقراط وشرحو لو وترٝبو حنْب بن إسحاق وقد ذكر ذلك ج
وىم  -فحكى أن أرطخشس  ىذا وجو إٔب عاملو على مدينة قوس من أرض اليونانيْب 

يومئذ ُب طاعتو ت بأمره بدفع قناطّب من ا٤بال إليو وٞبلو إليو مكرماً، ألنو نال من الفرس 
امتنع أبقراط من ذلك ألنو ٓب ير من العدل إشفاء ُب ذلك الوق  داء يقال لو ا٤بوتان ف

الفرس وىم أعداء اليونانيْب قال ا٤بسعودي: والبقارطة ثفاثة أبقراط ىذا صاحب الكتب 
ا٤بصنفة ُب الطب الٍب ترٝبها وشرحها جالينوس وغّبه ككتاب الفصول وكتاب تقدمة 

ب تدبّب األمراض وكتاب ا٤بعرفة وىو كتاب األمراض ا٢بادثة وكتاب ماء الشعّب وىو كتا
أبتدٲبا وىو كتاب األىوية والبلدان وغّب ذلك من الكتب ا٤بنسوبة إليو من السنن وغّبىا، 
وىو من ولد سقفابيوس وكان معظماً ُب اليونانيْب ولو ىيكل وسقفابيوس ىذا من ولد 

م أبلوان، وكان معظماً ٢بكمتو لو أيضاً ىيكل ُب بعض ا١بزائر كان ٰبج إليو ُب أيا
اليونانيْب قبل ظهور النصرانية وقد ذكره أففاطون ُب كتابو ا٤بسمى فادن ُب النفس واالثنان 

الباقيان من البقارطة من أوالده أيضاً ألنو كان ألبقراط الكبّب ابنان أحدٮبا يقال لو 
تاسلوس واآلخر دراقن وكان لكل واحد منهما ابن ٠باه باسم جده أبقراط، ذكر ذلك غّب 

تقدم وتأخر منهم حنْب بن إسحاق ُب كتابو ُب االسطقسات على رأي  واحد ٩بن
جالينوس على طريق ا٤بسألة وا١بواب إٔب ابنية إسحاق وداود العشرون برطيقس قيصر، 

ملك ثفاثة أشهر ا٢بادي والعشرون يوليانوس قيصر، ملك شهرين الثا٘ب والعشرون سورس، 
أيامو القتل واألذى والتشريد، وسار إٔب ملك سبع عشرة سنة ومشل اليهود والنصارى ُب 

بفاد مصر فبُب باإلسكندرية ىيكفاً عظيماً ٠باه ىيكل اآل٥بة الثالث والعشرون أنطونيوس، 
ملك س  سنْب الرابع والعشرون مقرينوس ملك سنة وشهرين ا٣بامس والعشرون 
س، ملك أنطونيوس الثا٘ب، ملك أربع سنْب السادس والعشرون األكصندرس ويلقب ماميا

ثفاث عشرة سنة السابع والعشرون مقسميانوس، ملك ثفاث سنْب الثامن والعشرون 
بوبينوس، ملك ثفاثة أشهر التاسع والعشرون غرديانوس، ملك س  سنْب الثفاثون فيلبس 
قيصر، ملك س  سنْب ودعي إٔب دين النصرانية فأجاب وترك ما كان عليو من مذاىب 



من أىل ٩بلكتو فآل ذلك إٔب ٙبزهبم واختفاف كلمتهم ُب  الصابئْب وابتعو على ذلك كثّب
الديانة وكان فيمن خالفو عليو بطريق من بطارقتو ويقال لو داقيوس فقتل فيلبس واستؤب 

على ا٤بلك ا٢بادي والثفاثون داقيوس، ملك سنتْب ونتبع النصارى فقتل منهم مقتلة عظيمة 
جبال الروم يعرف ٖباوس شرقي ومنو ىرب الفتية أصحاب الكهف وىم ُب جبل من 

مدينة أفسيس وىي على ٫بو ألف ذراع منها، وكان  ىذه ا٤بدينة على ٕبر الروم فبعد 
البحر عنها ُب ىذا الوق  وخرب  وأحدث  مدينة على ٫بو ميل منها قال ا٤بسعودي: وقد 

أخبار ذركنا ُب كتاب االستذكار، ٤با جرى ُب سالف األعصار الذي كتابنا ىذا تال لو ُب 
ملوك الروم تنازع الناس ُب أصحاب الكهف والرقيم ومواضعهم وىل ىم أصحاب الرقيم أم 
ىؤالء غّبىم؟ ومن قال منهم أن الرقيم با٥بوتو وىي خارمي من بفاد الروم بْب عمورية 
ونيقية وكيفية تزوار الشمس ُب حال طلوعها وغروهبا عن الكهف والعلة ُب ذلك على 

ا كان من توجيو الواثق حملمد بن موسى بن شاكر ا٤بنجم إٔب ىناك الشرح واإليضاح، وم
 وما شاىد

قال ا٤بسعودي: وللناس ٩بن عِب هبيئة الفلك وعلم النواحي واآلفاق وتأثّبات األجسام 
السمائية ُب ىذا العآب ُب كيفية ازورار الشمس عن كهفهم ُب حال طلوعها وغروهبا 

ذلك أن كل بي  يستقبل بابو الشمال ُب البلدان ٤بوضعهم من الشمال كفام كثّب، من 
ا٣بارجة عن مدار السرطان إٔب ناحية الشمال وكل بلد عرضو أكثر من أربع وعشرين 

درجة، فإن الشمس إذا طلع  أخذت عن ٲبْب الباب، وإذا توسط  السماء كان  على 
واغل  ظهر البي ، وإذا غرب  أخذت عن ذات الشمال. وىذا الصقع الذي فيو الكهف

ُب الشمال وباب الكهف مستقبل الشمال، وذكر ىؤالء أن مدينة أفسيس الٍب ىذه مدينة 
أصحاب الكهف ُب اإلقليم ا٣بامس طو٥با من ا٤بغرب سبع وٟبسون درجة تامة وعرضها 
ٜبان وثفاثون درجة، وٲبكن أن يكون اهلل عز وجل خلق ٥بم ىذا الكهف مستقبل الشمال 

وليجعلهم آية للعا٤بْب وقد أخرب اهلل عز وجل عن ذلك بقولو "  على ما ذكرنا تكرمة ٥بم



وترى الشمس إذا طلع  تزاور عن كهفهم ذات اليمْب وإذا غرب  تقرضهم ذات الشمال 
وىم ُب فجوة منو، ذلك من آيات اهلل من يهد اهلل فهو ا٤بهتد ومن يضلل فلن ٘بد لو ولياً 

سنتْب وكان شريكو ُب ا٤بلك أخوه يوليانوس  مرشداً " الثا٘ب والثفاثون غليوس قيصر ملك
الثالث والثفاثون غالينوس قيصر ويلقب واالريانوس ملك ٟبس عشرة سنة الرابع والثفاثون 
قلوذيوس الثا٘ب ملك سنة وُب أيامو كان ظهور ما٘ب وإليو أضيف  ا٤بانوية من أصحاب 

وك الفرس الثانية وىم االثنْب، وقد تقدم ذكره فيما سلف من ىذا الكتاب ُب أخبار مل
الساسانية ُب ملك سابور بن أردشّب وما كان من مقتلو ُب ملك هبرام بن ىرمز بن سابور 
٦بمفاً وفيما سلف من كتبنا مفصفاً مشروحاً، وقول أصحاب ا٤بانوية إنو الفارقليط الذي 

ُب كتاب وعد بو ا٤بسيح وما ذكر ما٘ب من ذلك ُب ا١ببلة وُب كتابو ا٤بَبجم بالشابرقان و 
سفر األسفار وغّبىا من كتبو، وا٢بجاج بْب سائر أصحاب االثنْب من ا٤بانوية والديصانية 
وا٤برقيونية وغّبىم من الففاسفة ُب ا٤ببادئ الول وغّب ذلك وقد ذكر ما٘ب ف كثّب من كتبو 

باً ُب كتابو ا٤برقيونية والديصانو وأفراد للمرقيونية باباً ُب كتابو ا٤بَبجم بالكنز وللديصانية با
سفر األسفار وغّب ذلك من كتبو وإ٭با ذكرنا ذلك داللة على أهنما كانا قبلو، إذ كثّب من 
ال علم لو بأرباب اآلراء والنحل وا٤بذاىب وا٤بلل يعتقد أهنما كانا بعده ا٣بامس والثفاثون 
أورلليوس بن قلوذيوس ملك س  سنْب السادس والثفاثون طاقطوس وعاضده على ا٤بلك 

خوه فوروس ملكا تسعة أشهر السابع والثفاثون بروبس، ملك تسع سنْب الثامن والثفاثون أ
قاروس، ملك سنتْب وٟبسة أشهر التاسع والثفاثون دقلطيانوس، ملك سبع عشرة سنة 

األربعون مقسيميانوس وشاركو ُب ا٤بلك مقسنطيوس بن مقسيميانوس فاقتسما ا٤بملكة بعد 
ذكرناىا ُب كتاب أخبار الزمان، ومن أباحو ا٢بدثان من  خطوب كثّبة وحروب عظيمة قد

األمم ا٤باضية واألجيال ا٣بالية وا٤بمالك الداثرة، فتملك مقسيميانوس على الشأم و٩با يلي 
بفاد ا١بزيرة ومواضع من أرض الروم، وٛبلك مقسنطيوس على مدينة رومية وما اتصل بذلك 

نطيا وما يليها قسطنس أبو قسطنطْب ٍب من أرض اإلفر٪بة وٛبلك معهما على بفاد بوز 
ىلك قسطنس فأفضى أمر ا٤بملكة إٔب ولده قسطنطْب ا٤بعروف بأمو ىيفا٘ب، وكان  لو 



مع مقسيميانوس ومقسنطيوس برومية وغّبىا حروب طويلة إٔب أن ىلك مقسنطيوس وخلع 
ن مقسيميانوس نفسو، وكان  مدة ملكهما ٫بواً من تسع سنْب قال أبو ا٢بسن علي ب

ا٢بسْب علي ا٤بسعودي: فهذه الطبقة األؤب من ملوك الروم الذين كانوا على دين الصابئة 
وىي ا٢بنيفية األؤب وىم أربعون ملكاً وُب زيج ثاون اإلسكندرا٘ب أن عدة ا٤بلوك من 
أوغسطس إٔب قسطنطْب بن ىيفا٘ب تسعة وعشرون ملكاً، وسبيل ىؤالء ا٤بلوك من 

طنطْب سبيل ملوك الفرس األؤب والطوائف من جيومرت أوغسطس إٔب قسطنس أيب قس
إٔب أردشّب مضطرب تارٱبهم متنازع ُب أعدادىم غّب ٧بصلة أوقاهتم، وإ٭با يعول على تاريخ 
ملوك الروم من قسطنطْب ا٤بظهر لدين النصرانية واحملارب عليها كما تعول الفرس ُب تاريخ 

بابك على أنا ٓب نأل جهداً ُب ٙبصيل سنيها وٙبصيل أيام ملوكها مذ ملك أردشّب بن 
أعداد ملوكهم ومدة أيامهم، و٫بن ذاكرون الطبقة الثانية من ملوك الروم ا٤بتنصرة قبل ظهور 

 543اإلسفام وبعده إٔب ىذا الوق  ا٤بؤرخ بو كتاهبا وىو سنة 

 ذكر الطبقة الثانية من ملوك الروم وىم
 ا٤بتنصر وتأرٱبهم وأعدادىم

 ئن واألحداث العظام الديانية وا٤بلوكية ُب أيامهموما كان من الكوا
أول ملوك ىذه الطبقة قسطنطْب بن قسطنس يعرف، بأمو ىيفا٘ب، وإليها ينسب على ما 
قدمنا، ملك اثنتْب وثفاثْب سنة وثفاثة أشهر وىو الذي أظهر دين النصرانية وحارب عليها 

ا ُب كتاب االستذكار، ٤با جرى ُب حٌب قبل  وانتشرت ُب البفاد إٔب ىذه الغاية، وقد ذكرن
سالف األعصار التنازع ُب سبب تنصره وتركو ما كان عليو من مذاىب ا٢بنفاء، وما قال  

ا٢بنفاء ُب ذلك من ظهور الوضح ُب جسو وإٝباعهم على خلعو، إذ كان ُب أصل 
و دياناهتم وواجب عباداهتم أن من كان بو ذلك ال يصلح للملك، وأنو ما يل من فشى في
دين النصرانية واستظهر هبم وٖباصتو وصنائعو على ما خالفو وأظهر النصرانية، إذ كان غر 
٧بظور فيها ٛبليك من بو ذلك وقول من قال منهم أنو كتم ما ظهر بو وأفشاه إٔب بعض 



وزرائو ٩بن كان ٱبفي النصرانية، وأعلمو أنو ٱبشى خلعو عن ا٤بلك، فضمن لو القيام 
عدة عساكر إٔب من حولو من األعداء مرة بعد أخرى، بأ٠باء األصنام بكفايتو ذلك وأنفذ 

السبعة الٍب كان  على أ٠باء الكواكب السبعة، ومثاالت ٥با من النّبين وا٣بمسة وكان 
الصابئون يقربون ٥با القرابْب ويعتكفون على عبادهتا، بعد أن جعلها ُب غاية الضعف 

ا والتنقص ٤بن يرى عبادهتا، وأشار عليو حينئذ فعادت منكوبة مهزومة، فأظهر اإلزراء هب
باالنتقال إٔب النصرانية ففعل وما ذىب إليو النصارى من أن السبب ُب ذلك ظهور صليب 
لو نوري ُب السماء ُب نومو ُب حال حربو مع ملك برجان، وأنو قيل لو استنصر بو على 

سنة فظهر على عدوه عدوك تنصر عليو، وأنو ركب مثال ذلك على رءوس األعفام كاأل
بعد أن كانوا الظاىرين عليو، فدان هبا حينئذ وقول من قال منهم إنو رأى ذلك ُب يقظتو، 
وغّب ذلك من أقاويل الفريقْب على الشرح واإليضاح ولثفاث سنْب خل  من ملكو بُب 
مدينة القسطنطينية على ا٣بليج اآلخذ من ٕبر مايطس، ويعرف ُب ىذا الوق  ببحر ا٣بزر 

 ٕبر الروم والشأم ومصر، وذلك ُب ا٤بوضع ا٤بعروف بطابفا من صقع بوزنطيا وبالغ ُب إٔب
ٙبصينها وإحكام بنائها، وجعلها دار ٩بلكة لو أضيف  إٔب ا٠بو ونز٥با ملوك الروم بعده إٔب 
ىذا الوق  غّب أن الروم يسموهنا إٔب وقتنا ىذا ا٤بؤرخ بو كتابنا بولن وإذا أرادوا العبارة عنها 
أهنا دار ا٤بلك لعظمها قالوا إسًب بولن وال يدعوهنا القسطنطينية وإ٭با العرب تعرب عنها 

بذلك والقسطنطينية من األرض الكبّبة ا٤بتصلة برومية وبفاد اإلفر٪بة والصقالبة واألندلس 
وغّبىم من األمم الواغلْب ُب الشمال، واتصل ذلك با٤بشرق كأرض الَبك وغّبىا من 

ند والصْب، وا٣بليج اآلخذ من ٕبر مايطس الذي يعرف با٣بزري، ٰبيط هبا خراسان إٔب ا٥ب
من ثفاث جهاهتا ويصب ُب البحر الرومي، وقيل إنو ٰبيط هبا من جهتْب ا٤بشرق والشمال 
وجانباىا الغريب وا١بنويب ُب الرب وطول ا٣بليج ثفاٜبائة وستون ميفًا، وقيل وثفاثون، عليو 

اإلسفام إليها ٩با يلي الثغور الشأمية وا١بزرية وغّبىا فالعدوة  س  عدوات ٤بن يريد من دار
األؤب تعرف بأقروبلي عرض ا٣بليج ىناك ميل، وعلى ىذا الوضع نزل سابور ا١بنود بن 
أردشّب وحاصر القسطنطينية، وبُب ىناك بي  نار، واشَبط على الروم عند انصرافو بقاءه 



ا٤بهدي فخرب ٍب نزل عليو بعده أنوشروان بن قباذ  فلم يزل على ذلك البي  قائماً إٔب أيام
ملك الفرس ُب بعض غزواتو فأجرى إٔب ما ىناك هنراً ونصب عليو أرحاء، وأراد سكر ىذا 
ا٤بوضع من ا٣بليج با٢بجارة، وجرب الرمل ليعرب عليو، فغلبو ا٤باء لشدة انصبابو من البحر 

دوة الثانية يقال ٥با األفقاطي، تكون ا٣بزري إٔب الرومي، الذي ىو ٕبر الشأم ومصر والع
من ىذه العدوة على ٫بو من ثفاثْب ميفاً وعرضها من ا١بانب الشأمي إٔب ذلك ا١بانب 
تسعة أميال، ومن ىذه العدوة تعرب عساكر الروم إذا أرادوا ا٣بروج إٔب دار اإلسفام والعدوة 

ثْب ميفًا، يكون عرض ىذه الثالثة تعرف بسنكرة، وبينها وبْب عدوة األفقاطي ٫بو من ثفا
 العدوة اثِب عشر ميفاً وىذه العدوة تقرب من مدينة نيقية

والعدوة الرابعة تعرف بفيفاس بينها وبْب عدوة سنكرة ٫بو من ٜبانية أميال يكون عرض 
ىذه العدوة من ا١بانب الشأمي إٔب ذلك ا١بانب وىو بند تراقية ٫بواً من أربعْب ميفًا، ومن 

ى بأسارى الروم إذا أرادوا هبم الفداء إٔب الفامس، ألهنا عدوة عريضة ىذه العدوة يعد
يرىبون هبا األسرى والعدوة ا٣بامسة تعرف بلبادو، وبينها وبْب عدوة فيفاس ٫بو من 
عشرين ميفًا، يكون عرض ىذه العدوة من ا١بانب الشأمي إٔب ذلك ا١بانب، وىو بند 

سطنطينية ُب اإلسفام من ىذه العدوة ثفاث تراقية ٫بو من عشرين ميفًا، وقد حاصر الق
أمراء آباؤىم ملوك وخلفاء، أو٥بم يزيد بن معاوية بن أيب سفيان، والثا٘ب مسلمة بن عبد 

ا٤بلك بن مروان، والثالث ىارون الرشيد بن ا٤بهدي والعدوة السادسة تعرف بأبدو، وىي فم 
سمى ٕبر ا٣بزر وعرضو ُب ا٣بليج الصاب ُب ٕبر مصر والشأم ومبدؤه من ٕبر مايطس ا٤ب

ا٤ببدأ ٫بو من عشرة أميال، وىناك مدينة الروم تعرف ٗبسناة ٛبنع من يرد ُب ذلك البحر من 
مراكب الكوذ كأنو وغّبىم من أجناس الروس، والروم تسميهم روسيا معُب ذلك ا٢بمر وقد 

ع من الصقالبة دخل كثّب منهم ُب وقتنا ىذا ُب ٝبلة الروم، كدخول األرمن والربغر وىم نو 
والبجناك من األتراك، فشحنوا هبم كثّباً من حصوهنم الٍب تلي الثغور الشأمية وجعلوىم 
بإزاء برجان وغّبىم من األمم ا٤بتأبدة ٥بم واحمليطة ٗبلكهم، وأبدو مدينة على ىذا ا٣بليج 



مائتا  ٩با يلي الشأم وا١بزيرة ال من جانب القسطنطينية ومن ىذه العدوة إٔب القسطنطينية
ميل رومية، تكون أمياالً بأميالنا ٫بو مائة وعشرين ميفًا، وأبدو جبفان جبل من ىذا 
ا١بانب من عمل األبسيق وجبل من ذلك ا١بانب من عمل تراقية، وكان على ىذين 

ا١ببلْب حرس على كل جبل عشرون رجفاً ٰبرسون ا٤براكب إذا دخل  وخرج  ويفتشوهنا 
ق ُب عمودي حديد من ىذا ا١بانب إٔب ذلك ا١بانب ىو وكان  فيو سلسلة تفتح وتغل

باب ا٣بليج الذي ٰباصر بو القسطنطينية حْب كان للمسلمْب أسطول يغزوهنم من الثغر 
الشأمي والشأم ومصر واألسطول كلمة رومية ٠بة للمراكب ا٢بربية اجملتمعة وقد ذكرنا فيما 

تنازع ُب ذلك، وقول من قال إن ما سلف من كتبنا السبب ُب كيفية بناء القسطنطينية وال
وراء ا٣بليج كان من أرض برجان فاحتال قسطنطْب على ملك برجان لعلمو با٤بوضع 

وحصانتو حٌب أذن لو ُب بنائها وما يذم من خصا٥با وىوائها ومائها وتربتها، وأن ا٣بيل ال 
ذلك لطلسم فيها تنزو هبا وال تصهل ٤با يلحقها من الربو لنداوة البلد وعفونتو، وقيل إن 

وغّب ذلك من أخبارىا ولعشرين سنة خل  من ملك قسطنطْب كان السنهودس األول 
ٗبدينة نيقية من بفاد الروم تفسّب ذلك اجملمع وىو القداس حضر ىذا اجملمع ألفان وٜبانية 
 وأربعون أسقفاً ٨بتلفو اآلراء فاختّب منهم ثفاٜبائة وٜبانية عشر أسقفاً متفقْب غّب ٨بتلفْب
فحرموا أريوس اإلسكندرا٘ب وإٔب ا٠بو أضيف  األريوسية من النصارى ووضعوا ُب ىذا 

اجملمع األمانة الٍب يتفق عليها سائر النصارى من ا٤بلكية، واليعقوبية والعباد وىم النسطورية، 
ويذكروهنا كل يوم ُب القداس و٥بم أربعون كتاباً فيها السنن والشرائع واتفقوا على أن يكون 

النصارى يوم األحد الذي يكون بعد فصح اليهود، وأال يكون فصح اليهود مع  فصح
فصح النصارى وكان ا٤بقدم والرئيس ُب ىذا اجملمع اإلسكندر، بطريرك اإلسكندرية من 
بفاد مصر وىو بالرومية بطريركس تفسّبه رئيس اآلباء فخفف، وحضر أسطاث بطريرك 

يوس بطريرك رومية، وكان ىذا االجتماع ُب أنطاكية، ومارقس أسقف بي  ا٤بقدس، ويول
لإلسكندر ا٤بلك وقيل أهنا السنة التاسعة عشرة  151اليوم التاسع عشر من حزيران سنة 

من ملك قسطنطْب وكثّب من النصارى يعد ذلك من مشعون بن قلوفا فأضافها إليو، وبي  



ر منها النار ُب يوم السب  ىيفا٘ب بإيليا الكنيسة ا٤بعروفة بالقيامة ُب ىذا الوق  الذي يظه
الكبّب الذي صبحو الفصح، وكنيسة قسطنطْب وديارات كثّبة للنساء والرجال على ا١ببل 
ا٤بطل على مدينة بي  ا٤بقدس ا٤بعروف بطور زيتا وىو بإزاء القبلة اليهود وعمرت مدينة 

لفرس حْب غلب  إيليا عمارة ٓب يكن قبلها مثلها، وٓب يزل ذلك عامراً إٔب أن أخربتو جنود ا
على الشأم ومصر وسب  من كان ُب تلك الديارات وغّبىا قبل ظهور اإلسفام وذلك ُب 
ملك كسرى أرويز ملك فارس وا٤بلك على الروم يومئذ فوقاس على ما ٫بن ذاكروه فيما يرد 

 من ىذا الكتاب ٦بمفاً وقد سلف ُب كتبنا مشروحاً 

ر سينا الذي كلم اهلل موسى عليو وأنزل  عليو واألطوار ا٤بقدسة للنصارى أربعة، فأو٥با طو 
التوراة وىو على أيام من مدينة القلزم، وعلى يوم وبعض آخر من راية من ساحل ٕبر القلزم 
الثا٘ب ىو طور ىارون وىو على أيام من جبل طور سينا والثالث طور زيتا على ما ذكرناه 

ة من النصارى واألطوار ا١ببال وبن  والرابع طور األردن بْب فلسطْب وطربية ٝبيعها للملكي
ىيفا٘ب كنيسة ٞبص وىي إحدى عجائب العآب على أربعة أركان، وكنيسة الرىاء من بفاد 
ديار مضر وىي إحدى عجائب العآب األربع ا٤بذكورة، وكان  ىيفا٘ب من بفاد الرىاء من 

مد وقد أتينا على قرية تعرف بتل فخار إٔب ىذا الوق  ا٤بؤرخ بو كتابنا ىذا، على طريق آ
خرب قسطنس أيب قسطنطْب، والسبب ُب تزوجو هبا عند مشاىدتو إياىا والعجائب األربع 

جامع دمشق، ومنارة اإلسكندرية، وقنطرة سنجة وىي الكنيسة، وقد أغفل قوم من 
مصنفي الكتب ُب التواريخ والسّب من النصارى فزعموا أن خروج ىيفا٘ب أم قسطنطْب إٔب 

بع سنْب من ملك ابنها قسطنطْب وىذا غلط متفاحش ألن قسطنطْب دان الشأم كان لس
بالنصرانية بعد مضي عشرين سنة من ملكو قال ا٤بسعودي: ولقسطنطْب أخبار وسّب 
وسياسات ُب ا٤بلك والدين وسّب ُب األرض وحروب قبل تنصره وبعده، وقد أتينا على 

دثان من األمم ا٤باضية، واألجيال ٝبيع ذلك ُب كتابنا ُب أخبار الزمان، ومن أباده ا٢ب
ا٣بالية، وا٤بمالك الداثرة، وما تفاه من الكتاب األوسط وُب النسخة األخّبة من كتاب 



مروج الذىب، ومعادن ا١بوىر وُب كتاب فنون ا٤بعارف، وما جرى ُب الدىور السوالف وُب  
٤بعاً من ذلك،  كتاب االستذكار، ٤با جرى ُب سالف األعصار وإ٭با نذكر ُب ىذا الكتاب

ليكون منبهاً عليها ومدخفاً إليها الثا٘ب من ا٤بتنصرة قسطنطْب بن قسطنطْب بن ىيفا٘ب، 
ملك أربعاً وعشرين سنة، وكان أبوه قسطنطْب عهد إليو با٤بلك ُب حياتو وواله 

القسطنطينية ووٕب أخاه قسطنس أنطاكية والشأم ومصر ا١بزيرة وجعل مقامو بأنطاكية ووٕب 
سطوس رومية وما يليها من بفاد اإلفر٪بة والصقالبة وغّبىم من األمم وأنزلو رومية أخاه ق

وأخذ على أخويو ىذين العهود وا٤بواثيق باالنقياد ألخيهما قسطنطْب فاستقام ملكو إٔب أن 
ىلك الثالث يوليانوس ابن أخي قسطنطْب بن ىيفا٘ب ملك سنتْب، وكا٘ب خفي الصابئية 

، فلما ملك أظهرىا وارتد عن دين النصرانية وخرب الكنائس، ورد ُب أيام عمو وابن عمو
التماثيل الٍب جعل الصابئون مثفاً للجواىر العلوية واألجسام السمائية الٍب ىي وسائط بْب 
العلة األؤب عندىم وبْب ا٣بليقة ُب العبادات، وقتل من النصارى خلقاً كثّباً، وجعل عقوبة 

قتل، وكان يأخذ من عاد إٔب ا٢بنيفية بإلقاء اللبان على النار من ٓب يرتد إٔب ا٢بنيفية ال
 واألكل من ذبيحة ا٢بنفاء وغّب ذلك، وكان عظيم السطوة كثّب ا١بنود.

قال ا٤بسعودي: وسار إٔب أرض العراق ُب ملك سابور بن أردشّب فهلك بسهم غرب 
ينهما من ا٢بروب ُب أصابو. وقد أتينا على خربه وخرب سابور ا١بنود ملك بابل وما كان ب

ا١بزء السابع من كتاب مروج الذىب ومعادن ا١بوىر ُب أخبار الفرس ُب ملك سابور 
والروم تسميو باربديس تفسّب ذلك ا٤برتد والصابئة أوسيبوس تفسّب ذلك ا٤بؤمن التقي، 
والنصارى ٝبيعاً يتربأون منو ومنهم من يدعوه البزتاط الرابع يوبيانوس، ملك سنة وكان 

فة يوليانوس ا٤بقتول ومعو ُب عسكره ففزعوا إٔب ٛبليكو عليهم فأىب إال أن يرجعوا إٔب خلي
النصرانية فأجابوا إٔب ذلك فرد دين النصرانية وانصرف ٔبيوش الروم عن العراق بعد قصص  

 كان  لو مع سابور ومهادنة قد ذكرناىا فيما سلف من كتبنا.
 سة أشهر.ا٣بامس والنطيوس، ملك اثنٍب عشرة سنة وٟب
 السادس والنس، ملم ثفاث سنْب وثفاثة أشهر.



السابع والنطيانوس، ملك ثفاث سنْب وأربعة أشهر، وعاضده على ملكو غراطيانوس 
 فهلك قبلو.

الثامن تدوس الكبّب وتفسّب تدوس عطية اهلل ملك تسع عشرة سنة وُب ملكو كان 
بوزنطيا اجتمع فيو مائة وٟبسون السنهودس الثا٘ب وىو اجملمع ٗبدينة قسطنطينية من بفاد 

أسقفاً، فأمنوا مقذونس وأشياعو مع البطارقة الذين بعده قالوا ٗبقالتو وكان ا٤بقدم ُب ىذا 
اجملمع طيموثاوس بطريرك اإلسكندرية، ومليطيوس بطريرك أنطاكية، وقورللس بطريرك بي  

انوا أساقفة وكان  ا٤بقدس وُب ىذا اجملمع بطرك وىو أول بطريرك لبي  ا٤بقدس وإ٭با ك
 البطارقة أصحاب الكراسي األربعة.

 أو٥با مدينة رومية وىي لبطرس رئيس ا٢بواريْب وخليفة إيشوع.
 الثا٘ب اإلسكندرية من بفاد مصر، وىي ٤برقس أحد أصحاب األناجيل األربعة.

الثمانية والثالث قسطنطينية من بفاد بوزنطيا وكان أول بطريرك ٥با مطروفانس رتبو الثفاٜبائة و 
 عشر أسقفاً الذين أقاموا دين النصرانية ٗبدينة نيقية ا٤بقدم ذكرىم.

والرابع أنطاكية وىي لبطرس أيضاً، واستخلف بطرس على الكرسي هبا حْب سار إٔب مدينة 
 543رومية وأذيوس، فصارت البطاركة ٟبسة إٔب ىذا الوق  ا٤بؤرخ بو كتابنا وىي سنة 

من السنهودس األول بنيقية الثفاٜبائة والثمانية عشر أسقفاً إٔب  للهجرة ٝبيعاً للملكية فكان
ىذا االجتماع س  وٟبسون سنة، وأطلق طيماثاوس بطريريك اإلسكندرية ُب ىذا اجملمع 
للبطاركة واألساقفة والرىبان ببفاد مصر واإلسكندرية أكل اللحم ألحل الثنوية ليعرف من  

ة ٛبتنع من ذلك، فأما البطاركة واألساقفة والرىبان كان منهم مثنوي ا٤بذىب إذ كان  الثنوي
بغّب مصر واإلسكندرية كرومية وأنطاكية وغّبٮبا من البفاد فإهنم امتنعوا من أكل اللحم 

وأكلوا بدالً عنو السمك ٧بنة ٥بم إذ كان  الثنوية ال تأكل اللحم وال السمك إال 
م من يأكل السمك دون السماعْب منهم فإن منهم من يأكل اللحم والسمك، ومنه

 اللحم.



قال ا٤بسعودي: ولثما٘ب سنْب خل  من ملكو ظهر الفتية أصحاب الكهف الذي كانوا قد 
ىربوا من داقيوس ا٤بلك على ما قدمنا ُب أخبار الطبقة األؤب من ملوك الروم ُب ىذا 
ما الكتاب وقد ذكرنا ُب كتاب فنون ا٤بعارف، وما جرى ُب الدىور السوالف أخبارىم و 
قيل فيهم والتنازع ُب موضعهم أىو ا٤بوضع الذي ٗبدينة أفسيس وراء مدينة زمر٘ب على 

البحر الرومي، أم ا٥بوتو الٍب تسمي خارمي ٩با يلي قرة بأرض الروم؛ أم غّبٮبا من ا٤بواضع 
الٍب يشار إليها بذلك؟ وخرب تدوس ا٤بلك والسبب ُب إفضاء ا٤بلك إليو وما كان من خربه 

 بعده.قبل ذلك و 
 التاسع أرقاذيوس بن تدوس ملك ثفاث عشرة سنة.

العاشر تدوس الصغّب بن تدوس الكبّب ملك اثنتْب وأربعْب سنة وإلحدى وعشرين سنة 
خل  من ملكو كان السنهودس الثالث ٗبدينة أفسيس على بطريرك القسطنطينية نسطورس 

ا٤بقدم فيو قورللس  وكان على كرسيها أربع سنْب حضر ىذا اجملمع مائتا أسقف، وكان
بطريرك اإلسكندرية، وكلسطوس بطريرك رومية، وبوالنيوس بطريرك إيليا فلعنوا نسطورس 
وتربءوا منو ونفوه فسار إٔب صعيد مصر فأقام ببفاد أٟبيم والبلينا ومات بقرية يقال ٥با 
نصارى سيفلح وموضعو معروف ُب ىذا الوق  ا٤بؤرخ بو كتابنا،وأضاف  ا٤بلكية العباد من ال

وىم ا٤بشارقة إليو تقريعاً ٥بم بذلك فسموا النسطورية وكان  رئاسة البطركة للمشارقة ُب 
 ذلك الوق  با٤بدائن من أرض العراق لداديشوع بعد بفادىا ُب ملك فارس.

قال ا٤بسعودي: فذكرت العباد أن تيادوس ا٤بلك كان كتب إٔب يوحنا بطريرك أنطاكية 
دينة أفسيس، لينظروا فيما بْب نسطورس وقورللس بطريرك وأساقفتو أن يسّبوا إٔب ا٤ب

اإلسكندرية من ا٣بفاف فاجتمع نسطورس وأصحابو وقورللس وأصحابو هبا فانتدب 
قورللس فحرم نسطورس قبل موافاة يوحنا صاحب أنطاكية الذي جعلو ا٤بلك حكماً بينهما 

دول عن ا٢بق اعتزل وقال فلما رأى نسطورس أن قورللس ٯبري إٔب ا٢بيلة وا٤بغالبة والع
الديانة ال تكون باجملاذبات وا٢بيل وطب الرئاسات وإن يوحنا بطريرك أنطاكية ٤با واَب 



فوقف على فعل قورللس أنكره عليو وحرمو وأنكر ذلك عليو عند قراءتو مقالة نسطورس 
حق ومقالة قورللس وصحح مقالة نسطورس وأمانتو ورد مقالة قورللس وذكر أهنا ٨بالفة لل
ال ٯبوز ألحد أن يقول هبا و ال يتقلدىا وأن يوحنا عاد إٔب أنطاكية وكتب إٔب بطريرك 

ا٤بشرق ٗبا جرى وتوجو ا٢بيلة على نسطورس من صاحب اإلسكندرية ببذل األموال لبطانة 
ا٤بلك حٌب حل ا٢برم عنو وبقي حرم نسطورس، فكان ىذا أحد أسباب ا٣بفاف بْب أىل 

ل ا٤بغرب وداعية إٔب ما كان بينهم من العداوة والقتال وسفك ا٤بشرق من النصارى وأى
الدماء، والعباد تذكر أن أول البطاركة السريانيْب الذي نزلوا كرسي ا٤بشرق على قدٙب األيام 
بعد صعود ا٤بسيح إٔب السماء بنحو ثفاثْب سنة بعد توما أحد االثِب عشر أدى السليح 

ى برماري السليح من السبعْب وىو نصر أىل قبل حدوث ا٣بفاف بْب النصارى وىو أد
ا٤بدائن ودير قُب وكسكر وغّبٮبا من السواد وبُب بيعتْب إحداٮبا با٤بدائن دار ٩بلكة فارس 
يومئذ وجعلها كرسياً ٤بن يأٌب بعده من البطاركة ورسم أال تتم البطركة ٤بن نصب ٥با إال ُب 

ا فيما سلف من كتبنا خرب ا٤بشارقة من ىذه البيعة، وأخرى بدير قُب وقربه هبا، وقد ذكرن
النصارى مع سابور ملك فارس حْب أخذىم بالتمجس وامتناعهم من ذلك وقتلو منهم 
٫بواً من مائٍب ألف وغّب ذلك من أخبارىم، وذكر ا٤بلكية أن مقالة نسطورس كان  
 .درس  فأحياىا برسوما مطران نصيبْب ودعا إليها ا٤بشارقة من النصارى فدانوا هبا

قال ا٤بسعودي: وُب ىذا اجملمع خالف  النسطورية ا٤بلكية وافَبقوا عنهم، فمن اجملمع الثا٘ب 
ا٤بائة وا٣بمسْب األسقف الذين اجتمعوا ٗبدينة القسطنطينية ولعنوا مقذونس إٔب ىذا اجملمع 
ا٤بائٍب أسقف الذين اجتمعوا ٗبدينة أفسيس إحدى وٟبسون سنة، وكان ُب أيام تدوس ىذا 

النصارى حوادث ُب الدين وا٤بلك منها نفيو يوحنا ا٤بعروف بفم الذىب بطريرك عند 
 القسطنطينية ٕبكومة حكمها ُب كرم فكرى  ذلك زوجة ا٤بلك يدوقية، وغّب ذلك

ا٢بدي عشر مرقيان، ملك س  سنْب وُب أول سنة من ملكو كان السنهودس الرابع ٗبدينة 
وأوطيسوس اجتمع فيها ستمائة وثفاثون خلقيذون على ديسقرس بطريرك القسطنطينية 



أسقفاً فمن اجملمع الثالث ا٤بائٍب أسقف الذين اجتمعوا ٗبدينة أفسيس إٔب ىذا اجملمع 
إحدى وعشرون سنة ُب ىذا اجملمع خالف  اليعقوبية سائر النصارى وفارقوىم، وقد ذكرنا 

يال ا٣بالية واألمم الداثرة ُب كتاب أخبار الزمان، ومن أباده ا٢بدثان من األمم ا٤باضية واألج
ُب أخبار ملوك الروم وطبقاهتم وسّبىم خرب يعقوب الربذعا٘ب األنطاكي، وقيل ا٢برا٘ب 

تلميذ سورس، وكيف أضيظ أىل مقالة ديسقرس إٔب اليعاقبة، ونسبوا إٔب يعقوب، وما كان 
وما جرى ُب من سواري. وقد ذكرنا ُب أخبار ملوك الروم ا٤بتنصرة من كتاب فنون ا٤بعارف، 

الدىور السوالف عند ذكرنا مرقيان ىذا والسنهودس الذي كان ُب أيامو ما اتفق  عليو 
ا٤بلكية والنسطورية واليعقوبية وما اختلف  فيو من الكفام ُب األقانيم وا١بوىر وغّب ذلك، 
وما احتج بو كل فريق منهم لذلك على الشرح، وقول من خالف ىؤالء من فرق النصارى 

ية وا٤بارونية والبيالقة وىو ا٤بذىب الذي أحدثنو بولس الشمشاطي، وىو أول األريوس
بطاركة أنطاكية وأصحاب الكراسي هبا متوسطاً بْب مذاىب النصارى واجملوس وأصحاب 
االثنْب من تعظيم سائر األنوار وعبادهتا على مراتبها وغّب ذلك، وإ٭با نذكر ُب ىذا الكتاب 

على ما تقدم من كتبنا وسبق من تصنيفنا، ولليعاقبة كرسيان ال ٤بعاً وجوامع منبهْب بذلك 
ثالث ٥بما؛ أحدٮبا بأنطاكية، واآلخر ٗبصر، والغالب على نصارى مصر من األقباط 
وغّبىا بفسطاطها وسائر كورىا وما يليها من أرض النوبة واألحابش رأى اليعقوبية وهبا 

م بدير يعرف بأيب مقار بناحية منهم ما ال ٰبيط بو اإلحصاء كثرة ومقام بطركته
اإلسكندرية وا٤بلكية والنسطورية ٗبصر قليلون جداً، وما عدا ىذين البلدين فإ٭با لليعقوبية 

 مطارنة وأساقفة الثا٘ب عشر الوون الكبّب، ملك س  عشرة سنة.
الثالث عشر الوون الصغّب، ملك سنة وكان يعقويب ا٤بذىب وأراد ٞبل أىل ٩بلكتو على 

 ك وٓب يبلغ ما أراده وقيل إنو اغتيل بالسم.ذلك فهل
الرابع عشر زينون، ملك سبع عشرة سنة وكان يعقويب ا٤بذىب وزىد ُب ا٤بلك وجعلو إٔب 

 ولده فهلك ولده فعاد إٔب ا٤بلك.
 ا٣بامس عشر أنسطس، ملك سبعاً وعشرين سنة وكان يعقويب ا٤بذىب.



 ة بالقتل والنفي.السادس عشر يوسطْب، ملك تسع سنْب وتتبع اليعقوبي
السابع عشر يوسطانوس، ملك تسعاً وعشرين سنة، وُب ملكو كان السنهودس ا٣بامس 
ٗبدينة القسطنطينية فحرموا أرٯبانس أسقف منبج لقولو بتناسخ األرواح ُب أجسام ا٢بيوان 
وتبديل األ٠باء وتغّب األجسام، وأن اهلل عز وجل ال يفعل ذلك ٖبلقو إال باستحقاق ٤با 

بوه من األجرام وأنو ال ٯبلب بعذاهبم منفعة وال يدفع عن ذاتو مضرة إذ كان غنياً عن ارتك
ٝبيع ذلك وغّب ذلك من الكفام ُب إيفام ا٢بيوان والتعديل والتحرير، وأيبا أسقف الرىاء 
وتدوس أسقف ا٤بصيصة وتوزروطس أسقف أنقرة ألقاويل أظهروىا، حضر ىذا اجملمع 

أساقفتهم وىم مائة وأربعة وستون أسقفاً وٓب ٰبضر بطريرك إيليا أصحاب الكراسي األربعة و 
وحضر أصحابو فكان من اجملمع الرابع الستمائة والثفاثْب الذين اجتمعوا ٖبلقيذون إٔب ىذا 
اجملمع مائة وس  وثفاثون سنة وقد ذكرنا ُب كتاب فنون ا٤بعارف، وما جرى ُب الدىور 

ن أمر اليعاقبة وا٤بلكية ببفاد مصر واإلسكندرية وأمر السوالف ما كان ُب أيام ىذا ا٤بلك م
اليهود بإيليا وجبل يهودا وجبل ا١بليل وقتلهم النصارى، وما بُب ىذا ا٤بلك من الكنائس 
والديارات وبطور سينا على الناطس والعليقة وىو ا٤بوضع الذي أنزل  فيو التوراة على 

 .موسى بن عمران عليو السفام وغّب ذلك من أحوالو
 الثامن عشر يوسطينوس، ملك ثفاث عشرة سنة، وكان ُب أيامو أوشروان ا٤بلك.
التاسع عشر طيباريوس، ملك ثفاث سنْب وٜبانية أشهر، وكان بينو وبْب أنوشروان 

 مراسفات ومهاداة.
العشرون موريق، ملك عشرين سنة واربعة أشهر وظهر ُب أيامو رجل من أىل مدينة ٞباة 

ٗبارون إليو تنسب ا٤بارونية من النصارى إٔب ىذا الوق  ا٤بؤرخ بو  من أعمال ٞبص يعرف 
كتابنا، وأمرىم مشهور بالشأم وغّبىا، أكثرىم ٔببل لبنان وسنّب وٞبص وأعما٥با كحماة 

 وشيزر ومعرة النعمان.



وكان لو دير عظيم يعرف بو شرقي ٞبة وشيزر ذو بنيان عظيم حولو أكثر من ثفاٜبائة 
ن، وكان فيو من آالت الذىب والفضة وا١بوىر شيء عظيم فخرب ىذا صومعة فيها الرىبا

الدير وما حولو من الصوامع بتواتر الفًب من األعراب وحيف السلطان وىو يقرب من هنر 
 األرنط؛ هنر ٞبص وأنطاكية.

وكان مارون قد أحدث آراء بان هبا عمن تقدمو من النصارى ُب ا٤بشيئة وغّبىا وكثر 
ا على شرح مذىبو وموافقتو ا٤بلكية والنسطورية واليعاقبة ُب الثالوث و٨بالفتو متبعوه، وقد أتين

إياىم فيما يذىب إليو من أن ا٤بسيح جوىر أن أقنوم واحد مشيئة واحدة وىذا القول 
متوسط بْب قول النسطورية وا٤بلكية وغّب ذلك ُب كتابنا ُب ا٤بقاالت ُب أصول الديانات، 

ة ويعرف بقيس ا٤بارو٘ب كتاب حسن ُب التاريخ وابتداء ا٣بليقة ولبعض متبعيو من ا٤باروني
واألنبياء والكتب وا٤بدن واألمم وملوك الروم وغّبىم وأخبارىم، انتهى بتصنيفو إٔب خفافة 

 ا٤بكتفي وٓب أر للمارونية ُب ىذا ا٤بعُب كتاباً مؤلفاً غّبه.
 ّبة ٩بن سلف وخلف منهم.وقد ألف ٝباعة من ا٤بلكية والنسطورية واليعقوبية كتباً كث

وأحسن كتاب رأيتو للملكية ُب تاريخ ا٤بلوك واألنبياء واألمم والبلدان وغّب ذلك كتاب 
٧ببوب بن قسطنطْب ا٤ببجي، وكتاب سعيد بن البطريق ا٤بعروف بابن الفراش ا٤بصري 
بطريرك كرسي مارقس باإلسكندرية، وقد شاىدناه بفسطاط مصر، انتهى بتصنيفو إٔب 

الراضي. وكتاب أثنايوس الراىب ا٤بصري رتب فيو ملوك الروم وغّبىم من األمم  خفافة
وسّبىم وأخبارىم من آدم إٔب قسطنطْب بن ىيفا٘ب، ورأي  ألىل ا٤بشرق من العباد كتاباً 
ليعقوب بن زكرياء الكسكري الكاتب وقد شاىدناه بأرض العراق والشأم يشتمل على 

، يزيد على غّبه من كتب النصارى، وكتاباً لليعاقبة ُب ذكر أنواع من العلوم ُب ىذه ا٤بعا٘ب
ملوك الروم واليونانيْب وففاسفتهم وسّبىم وأخبارىم ألفو أبو زكرياء د٬با النصرا٘ب وكان 
متفلسفاً جدالً نظاراً جرت بيِب وبينو مناظرات كثّبة ببغداد ُب ا١بانب الغريب بقطيعة أم 

٤بعروفة با٣بضراء ُب الثالوث وغّبه وقد أتينا على ذكرىا جعفر وٗبدينة تكري  ُب الكنيسة ا
 .565ُب كتاب ا٤بسائل والعلل، ُب ا٤بذاىب وا٤بلل وُب كتاب سر ا٢بياة وذلك ُب سنة 



ا٢بادي والعشرون فوقاس، ملك ٜبا٘ب سنْب وأربعة أشهر، و٤با ملك تتبع ولد موريقيس ٞبو 
أحفظو وسّب ا١بنود إٔب بفاد الشأم ومصر أبرويز وحاشيتو بالقتل، فلما بلغ ذلك أبرويز 

فاحتوى عليها وقتلوا من النصارى خلقاً كثّباً وخربوا الكنائس بإيليا وغّبىا وتوجو شهربراز 
ُب جيوش كثّبة كثيفة ٫بو القسطنطينية فخيموا على ا٣بليج بإزائهم واشتد حصارىم إياىا، 

وىو من أىلها إٔب القسطنطينية وكان ىرقل ابن فوق بن مرقس ٱبتلف من مدينة صلونيقي 
بالزاد ُب البحر وىم ٧باصرون فبان  شهامتو، وظهرت شجاعتو، وأحبو أىل القسطنطينية 
فخفا بالبطارقة وذوي ا٤براتب فأغراىم بفوقاس، وذكر ٥بم ما نزل هبم ُب أيامو وذكرىم 

على الدماء،  بسوء آثاره فيهم وغلبة الفرس على ملكهم بسوء تدبّبه وقبح سياستو وإقدامو
 ودعاىم إٔب الفتك بو فأجابوه إٔب ذلك فقتلوه

 543ذكر ملوك الروم من ا٥بجرة إٔب سنة 
واجتمع  البطارقة وغّبىم من ذوي ا٤براتب؛ من الروم وغّبىم بعد قتل فوقاس الختيار من 
يصلح للملك، فوقع اختيارىم بعد خطب طويل وتنازع كثّب على ىرقل، فملكوه ورجوا 

ا٥بم بتمليكو وىو الثا٘ب والعشرون من ملوك الروم ا٤بتنصرة، وكان ملكو لثفاث صفاح أحو 
وثفاثْب سنة خل  من ملك كسرى أبرويز بن ىرمز ملك بابل، فملك ٟبساً وعشرين سنة 
وقيل أكثر من ذلك وُب أول سنة من ملكو كان  ىجرة رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم 

اهلل عليو وسّلم، وأيام أيب بكر وعمر وسنتْب من خفافة  فأقام ُب ا٤بلك أيام النيب صّلى
عثمان وُب أيامو غلب ا٤بسلمون على بفاد سورية وىي الشأم وا١بزيرة، وكان أخوه 

 قسطنطْب معاضداً لو على ا٤بلك فهلك قبلو

و٤با ملك ىرقل جد ُب حرب الفرس، فكان  لو معهم حروب كثّبة وفسد األمر بْب  
يشو احملاصر للقسطنطينية شهربراز وأتاه ىرقل وماأله على كسرى أبرويز وصاحب ج

أبرويز، فخرج ىرقل ُب مراكب كثّبة ُب ا٣بليج إٔب ٕبر ا٣بزر وسار إٔب طرانزندة وأبواب 
الزقة واستنجد ىناك ملوك األعاجم من الفان وا٣بزر والسرير واألٖباز وجرزان واألرمن 



آذربيجان وا٤باىات من أرض ا١ببل واتصل  وغّبىم حٌب صار إٔب بفاد أران والبيلقان و 
جيوشو بأرض العراق فشن الغارات وقتل وسىب وانصرف راجعاً إٔب القسطنطينية ٕبيلة 

أوقعها أبرويز عليو قال ا٤بسعودي: وقد أتينا على خرب شهربراز والسبب ُب فساد ا٢بال بينو 
نو وبْب فارس من ا٢بروب وبْب أبرويز وإٔب ما آل أمرٮبا وشرح أخبار ىرقل، وما كان بي

وحيلو ومكايده، وما كان بينو وبْب النيب صّلى اهلل عليو وسّلم من ا٤بكاتبات وا٤براسفات، 
وما كان بْب جنوده وبْب ا٤بسلمْب من ا٢بروب بالشأم ومصر وغّبٮبا ُب خفافة أيب بكر 

األكام  وعمر، وخروجو عن الشأم وقطعو الدرب إٔب بفاد الروم، وقولو عند صعوده جبل
وإشرافو على الشأم: عليك السفام يا سورية سفام مودع ال يعود إليك أبداً حٌب يولد 

الغفام ا٤بشئوم، وليتو ال يولد فما أحلى رضاعو، وأمر فطامو وما كان بينو وبْب معاوية بن 
أيب سفيان ُب حال إمرتو على الشأم من قبل عمر وعثمان من ا٤براسفات وا٤بفاطفات. 

ناق غفام معاوية بأن عثمان بن عفان يقتل وما يئول إليو أمر ا٤بسلمْب بعد ذلك وإخباره ي
وغّب ذلك من أخباره ُب كتاب أخبار الزمان، ومن أباده ا٢بدثان من األمم ا٤باضية، 

وا٤بمالك الداثرة وُب كتاب فنون ا٤بعارف، وما جرى ُب الدىور السوالف وإ٭با نذكر ُب ىذا 
نبهْب بذلك على ما تقدم تأليفو من كتبنا، ومدخفاً إٔب علم ما سبق الكتاب ٤بعاً وجوامع م

إيضاحو من تصنيفنا الثالث والعشرون قسطنطْب بن قسطنطْب أخي ىرقل وقيل إنو ابن 
ىرقل ملك تسع سنْب وستة أشهر ُب خفافة عثمان بن عفان، وىو الذي غزا ُب البحر ُب 

زائن والعدد يريد اإلسكندرية من بفاد مصر ٫بو ألف مركب حربية وغّبىا فيها ا٣بيل وا٣ب
وكان عامل مصر واإلسكندرية لعثمان عبد اهلل بن سعد بن أيب سرح فالتقوا ُب البحر 
فكان  على قسطنطْب فعطب  مراكبو وىلك أكثر رجالو و٪با ُب مركب فوقع ُب جزيرة 

نية و٠بي  ىذه سقلية من بفاد إفريقية فقتلو جرجيق ملكها تشاؤماً بو إلىفاكو النصرا
 54الغزات ذات الصواري لكثرة ا٤براكب وصواريها، وىي األدقال وكان ذلك ُب سنة 

 للهجرة



وقال ا٤بسعودي: وُب ملكو كان السنهودس السادس وىو اجملمع بالقسطنطينية من بفاد 
بوزنطيا وقيل بل كان قبل ىذا الوق ، وكان اجتماعهم على لعن رجل يقال لو قورس 

خالف ا٤بلكية وأحدث قوالً ٫بو قول ا٤بارونية ُب ا٤بشيئة والفعل وكان عدة من  اإلسكندرا٘ب
اجتمع فيو من األساقفة مائتْب وتسعة وٜبانْب أسقفاً وقيل دون ذلك فمن السنهودس 
ا٣بامس إٔب ىذه السنهودس ٜبان وستون سنة وأربعة أشهر وقيل دون ذلك وىذا آخر 

وا٤بلك على  543وق  ا٤بؤرخ بو كتابنا وىو سنة السنهودسات؛ ٓب يكن ٥بم إٔب ىذا ال
اجتماع فيما بلغِب مع قربنا من ديارىم وٕبثنا عن  -الروم قسطنطْب بن الون ابن بسيل 

أخبارىم وتنقلنا بالثغر الشأمي وأنطاكية والشأم ومصر، وا٤بلكية تذكر ىذه االجتماعات 
قد اختلف أىل دين النصرانية ُب الستة ُب قداسها وىي الصفاة على القربان ُب كل يوم، و 

العبارة عن أ٠باء ىذه اجملامع عند مقابلتهم األمانات بالَباجم ا٤بعروفة فمنو ما يسميو أىل 
مصر السنهودسات أحدىا سنهودس وهبا عربنا ُب كتابنا ىذا ألهنا أفصحها و٤بقامنا ٗبصر 

وقد أتينا على  ُب ىذا الوق ، ويسميو أىل ا٤بشرق السنادسات وقوم يقولون سناطس
شرحها والسبب ُب وقوعها وما كان ُب ذلك من ا٣بفاف وا٤بناظرات بينهم، وأخبار 

أصحاب الكراسي الذين ىم البطاركة أحدىم بطريرك ومراتبهم وتسميتهم وأعدادىم إٔب 
ىذا الوق  ا٤بؤرخ بو كتابنا ٩بن كان منهم ٗبدينة رومية واإلسكندرية من بفاد مصر 

نطينية وإيليا، ُب كتاب مروج الذىب ُب كتاب ومعادن ا١بوىر وُب كتاب وأنطاكية والقسط
فنون ا٤بعارف، وما جرى ُب الدىور السوالف وإن كان  أ٠باؤىم مثبتة ُب الدبطخة الٍب 
تقرؤىا النصارى ُب القداس وذكرنا أ٠باء االثِب عشر والسبعْب تفاميذ ا٤بسيح وتفرقهم ُب 

ومواضع قبورىم ومن أصحاب األناجيل األربعة منهم يوحنا البفاد وأخبارىم وما كان منهم 
ومٌب من االثِب عشر ولوقا ومرقس من السبعْب وأن مرقس صاحب اإلسكندرية ومن كان 
بعده من البطاركة على ىذا الكرسي ا٢بكام على سائر أصحاب الكراسي ُب كل ما 

ل جلسوا حسراً وصاحب ىذا ٱبتلفون فيو، والقضاة عليهم إذا تنازعوا ومٌب اجتمعوا ُب ٧بف
الكرسي بعمامة إذ كان خليفة بطرس، وأن السبب ُب ذلك أن بطرس ٤با عاد التفاميذ إٔب 



أن يسّب بعضهم إٔب اإلسكندرية باإل٪بيل الذي كتبو ويدعو الناس جزعوا من ذلك ألجل 
نة من كان هبا من الصابئْب والقاطرين أحدىم قاطر ويسمى بالقبطية ىّباتقس وىم الكه

وأن مرقس انتدب لذلك وكان أصغر القوم سناً فناولو بطرس اإل٪بيل و٧با ا٠بو منو وأثب  
فيو اسم مرقس وقال لو قد جعلناك ا٢باكم عليهم فيما تنازعوا فيو وغّب ذلك من أسرار 

دين النصرانية وأخبارىم من السليحْب وغّبىم ٩با ىو موجود ُب الكتاب ا٤بعروف 
نوسيوس الفلوباخيطوا ُب أسرارىم أيضاً وُب كتاب قليمنس وكان بّبكسيس وُب كتاب ديو 

تلميذاً لبطرس ورأي  كثّباً من النصارى يقف ُب ىذا الكتاب ويدفع أن يكون صحيحاً، 
وُب األربع عشرة رسالة لبولس الٍب كتب هبا ُب أوقات متفرقة إٔب أىل رومية وغّبىم، 

كتاب ا٤بقاالت، ُب أصول الديانات وكتاب وتدعى ىذه الرسائل كتاب السليخ؛ وذكرنا ُب  
خزائن الدين وسر العا٤بْب أقاويل األمم العوآب األربعة ُب عآب الربوبية وعآب العقل وعآب 
النفس وعآب الطبيعة ومراتب الروحانية وا١بواىر العلوية واألجسام السمائية وسائر الوسائط 

قالو كل فريق منهم ُب ذلك من ا٥بند وقدماء والفرق بْب النار والنور ومراتب األنوار وما 
الفلكيْب وأصحاب االثنْب ومن واقفهم من أصحاب التأويل ُب ىذا الوق  وا٢بنفاء 

والكلدانيْب وىم البابليون الذين بقيتهم ُب ىذا الوق  بالبطائح بْب واسط والبصرة ُب قرايا 
 ىناك وتوجههم ُب صفاهتم إٔب القطب الشمإب وا١بدي

ية وىم صابئة الصْب وغّبىم وىم على مذاىب بوداسب وعوام اليونانيْب وتوجههم والسمن
ُب صفاهتم إٔب ا٤بشرق وصابئة ا٤بصريْب الذين بقيتهم ُب ىذا الوق  صابئو ا٢برانيْب 

وتوجههم ُب صفاهتم إٔب التيمن وىو القبلة واستدبارىم الشمال، وامتناعهم من كثّب من 
ونانيْب يأكلوهنا كلحم ا٣بنزير والفراخ والثوم والباقلي وغّب ذلك ا٤بآكل الٍب كان صابئة الي

وقو٥بم بنبوة أغاثدٲبون وىرمس وأمّبوس وأراطس صاحب كتاب صورة الفلك والكواكب 
وغّب ذلك وأريباسيس وأرا٘ب األول والثا٘ب وغّبىم وأسرارىم ُب الذبائح والصلوات 

كواكب وٛبثيلهم مراتب الكهنوت ُب للكواكب السبعة وغّبىا والقوفات وىي الدخن لل



ىياكلهم ٗبا عفا من الروحانية وتسميتهم أعلى الكهنة رأس كمرين وما يذىبون إليو من 
قول أففاطون إن من عرف نفسو حقيقة ا٤بعرفة تألو ومن قول صاحب ا٤بنطق من عرف 
نفسو فقد عرف هبا كل شيء وما جرى بْب فرفريوس الصوري صاحب كتاب أيساغوجي 

ا٤بدخل إٔب كتاب أرسطاطاليس ُب ا٤بنطق؛ وكان نصرانياً ينصر مذاىب صابئة اليونانيْب  ُب
٨بفياص لذلك وبْب أنابوا الكاىن ا٤بصري، وكان ينصر الفلسفة األؤب الٍب كان عليها 
فوثاغورس وثاليس ا٤بلطي وغّبٮبا وىي مذىب صابئة ا٤بصريْب من ا٤بسائل وا١بوابات ُب 

ذلك ُب رسائل بينهم معروفة عند من عِب بعلوم األوائل وما كانوا عليو من العلوم اإل٥بية، و 
اآلراء والنحل وقد صنف على مذاىب الفوثاغوريْب واالنتصار ٥بم كتب كثّبة، وآخر من 
صنف ُب ذلك أبو بكر ٧بمد بن زكرياء الرازي صاحب كتاب ا٤بنصور ُب الطب وغّبه  

وقد ذكر أففاطون ترتيب العوآب ُب كتابو  560كتاباً ُب ثفاث مقاالت وذلك بعد سنة 
ا٤بعروف بطيماوس فيما بعد الطبيعة وىو ثفاث مقاالت إٔب تلميذه طيماوس ٩با ترٝبو ٰبٓب 

بن البطريق وىو غّب كتاب طيماوس الطيب الذي ذكر فيو كون العآب الطبيعي وما فيو 
ينوس وفسره حنْب بن إسحاق، وا٥بيئات واأللوان وتراكيبها واختفافها وغّب ذلك شرحو جال

وذكر بأنو سقط عنو منو كراستان األؤب والثانية، والذي حصل من ترٝبتو أربع مقاالت 
ذكر أرسطاطاليس ترتيب العوآب ُب كتابو فيما بعد الطبيعة ُب ا٢برف ا٤بعروف بالفام وغّبه 

ا فيما سلف من األحرف فيما فسره طامستيوس وترٝبة إٔب العريب إسحاق بن حنْب وذكرن
من كتبنا ما ذىب إليو النصارى من أن البارئ عز وجل خلق ُب االبتداء جنس ا٤بفائكة 
ا٤بقريْب روحانيْب ذوي جواىر بسائط أحياء ناطقة، ليمجدوه من غّب حاجة منو عز وجل 
إٔب ذلك، وأنو تعأب جعلهم منقسمْب لطبقات تسع، وعلى طبقات بعضها أعلى من 

حانيْب بالسريانية وىو اللسان األول طغم وبالرومية طغماتس وبالعربية بعض واسم ٝبلة الرو 
تغم والكنيسة عندىم كنيسة السماء ومراتب الكهنوت على مقدار طغمات ا٤بفائكة وىي 
تسع فالطغمة األؤب عندىم طغمة البطارقة ٍب ما يلي ذلك من مراتب الكهنة وذكرنا 

ه ا٤براتب على ترتيب األففاك التسعة، وكذلك مذاىب الصابئْب ُب ذلك وأهنم يرون أن ىذ



مذاىب أصحاب االثنْب ُب ذلك قبل ظهور ما٘ب، وأ٠باء كل فرقة منهم، وما رتب ٥با من 
ذوي الرئاسات الديانية تشبيهاً ٗبا عفا من ا١بواىر العلوية واألجسام السمائية قال 

والعشرون قسطا بن  ا٤بسعودي: فلنرجع اآلن إٔب سياقة ا٤بلوك على الَبتيب الرابع
قسطنطْب، ملك ٟبس عشرة سنة وذلك ُب خفافة علي بن أيب طالب عليو السفام وصدراً 

من أيام معاوية بن أيب سفيان ا٣بامس والعشرون ىرقليانس بن قسطنطْب، وىو ىرقل 
األصغر وقل أن جده ىرقل األكرب ملك أربع سنْب وثفاثة أشهر ُب أيام معاوية السادس 

طنطْب بن قسطا، ملك ثفاث عشرة سنة، بقية أيام معاوية، وأيام يزيد، والعشرون قس
ومروان بن ا٢بكم، وصدراً من أيام عبد ا٤بلك بن مروان السابع والعشرون أسطنيانس 

ا٤بعروف باألخرم، ملك تسع سنْب ُب أيام عبد ا٤بلك ٍب خلع وخرم أنفو وقطع عرق ٙب  
ا١بزائر فهرب و٢بق ٗبلك ا٣بزر مستنجداً بو لسانو ليخرس، فسلم من ذلك وٞبل إٔب بعض 

وتزوج ىناك فلم ير عندىم ما ٰبب، فصارا إٔب طرففا ملك برجان الثامن والعشرون 
أولنطس وقيل لونطس، ملك ثفاث سنْب ُب أيام عبد ا٤بلك ٍب زىد ُب ا٤بلك وأظهر العجز 

 عنو فلحق بالدير فَبىب

التاسع والعشرون أبسيمر ا٤بعروف بالطرسوسي، ملك سبع سنْب ُب أيام عبد ا٤بلك فسار 
أسطنيانس األخرم ومعو طرففا ملك برجان منجداً لو ُب جيوش كثيفة فكان  لو مع 

أبسيمر حروب يطول شرحها قد ذكرناىا ُب كتاب أخبار الزمان، ومن أباده ا٢بدثان من 
ية وا٤بمالك الداثرة فغلب أسطنيانس على ا٤بلك وخلع أبسيمر، األمم ا٤باضية واألجيال ا٣بال

وكان ذلك ُب السنة األؤب من ملك الوليد بن عبد ا٤بلك واستوى األمر لو ا٤بلك الثا٘ب 
وىو الثفاثون من ملوكهم وقد كان شرط لطرففا ملك برجان إذا رجع ا٤بلك إليو أن ٰبمل 

شتد عسفو للروم وبسط يده ُب القتل فيهم إليو ُب كل سنة خراجاً، وكان يفعل ذلك وا
وأباد كثّباً من رؤسائهم وبطارقتهم فأٝبعوا على قتلو فقتلوه، فكان ملكو الثا٘ب سنتْب 

ونصفاً ا٢بادي والثفاثون فيلبقوس ملك سنتْب وستة أشهر بقية أيام الوليد وىلك ُب أول 



فيلبقوس ملك ثفاثة أشهر  سنة من ملك سليمان بن عبد ا٤بلك الثِب والثفاثون نسطاس بن
على ٙبزب كثّب واختفاف كلمة ٍب خلع ونفي الثالث والثفاثون تيدوس ا٤بعروف باألرمِب  
كان ملكو ُب السنة الٍب بويع فيها سليمان بن عبد ا٤بلك فبعث إليو سليمان أخاه مسلمة 

مقاتل وكان ُب مائة ألف وعشرين ألف  11لغزو القسطنطينية براً وٕبراً وذلك ُب سنة 
وكان على أسطول ا٤بسلمْب ُب البحر عمر بن ىبّبة الفزاري فانضم إٔب مسلمة بطريق 
يعرف بأليون بن قسطنطْب ا٤برعشي وضمن لو أن يناصحو على أىل القسطنطينية فركن 
مسلمة إٔب ذلك وعرب ا٣بليج وحصر القسطنطينية فوجو أىلها إٔب مسلمة يبذلون الفدية 

تأذنو ُب مكاتبة رؤساء الروم والتوسط بينو وبينهم فكاتبهم وسار فأىب فمكر بو أليون واس
إليهم، فخفا بالبطريرك صاحب كرسي القسطنطينية ورئيس الديانة وسائر البطارقة 

أصحاب السيوف ووالة األعمال فدعاىم إٔب أن ٲبلكوه عليهم ليقوم بأمرىم ويصرف 
جابوه إٔب ذلك وعاد إٔب مسلمة عنهم وذكر ٥بم ضعف تيدوس ملكهم عن مقاومتو فأ

مسلمة فأخربه أهنم قد دخلوا ُب طاعتو وسألو التبعد عنهم قليفاً وترك حصارىم ليطمئنوا 
إليو ففعل ذلك فدخل أليون القسطنطينية فملك ونصب التاج على رأسو، فأمر بنقل ما  
كان مسلمة أعده من األقوات لعسكره فأدخل القسطنطينية وبلغ مسلمة ذلك فعلم أنو 
٩بكور بو فرجع إٔب حصارىم وعاودىم ا٢برب وعظم البفاء على من مع مسلمة لذىاب 
أقواهتم وؤب عمر بن عبد العزيز على تلك ا٢بال فكتب إٔب مسلمة يأمره بالقفول واستحثو 

وقد أتينا على شرح 600على ذلك فقفل بعد كره شديد وخطب طويل وذلك ُب سنة 
وا٤بكايد ُب كتاب فنون ا٤بعارف، وما جرى ُب الدىور  ىذه ا٢بروب وما كان فيها من ا٢بيل

السوالف الرابع والثفاثون أليون بن قسطنطْب ملك ستاً وعشرين سنة بقية أيام سليمان ابن 
عبد ا٤بلك، وأيام عمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد ا٤بلك، وىشام، وىلك ُب السنة الٍب 

قسطنطْب بن أليون ملك إحدى وعشرين سنة  بويع فيها الوليد بن يزيد ا٣بامس والثفاثون
أيام الوليد ابن يزيد، ويزيد بن الوليد، ومروان بن ٧بمد، وأيب العباس السفاح، وعشر سنْب 
من خفافة ا٤بنصور السادس والثفاثون أليون بن قسطنطْب ملك سبع عشرة سنة وأربعة 



 أشهر؛ بقية أيام ا٤بنصور، وٟبس سنْب من خفافة ا٤بهدي.
والثفاثون ريِب امرأة أليون بن قسطنطْب وتفسّب ريِب صفاح ٍب لقب  بعد ذلك  السابع

أغسطة وملك معها ابنها قسطنطْب بن أليون فلم يزاال ملكْب بقية أيام ا٤بهدي، وأيام 
 ا٥بادي، وصدراً من خفافةالرشيد.

، فلما وكان  ىي ٛبضي األمور واالسم البنها، وكان  كا٤بهادنة للمهدي وا٥بادي والرشيد
نشأ ابنها أفسد وتعدى وطغى ونابذ الرشيد ونقض ما كان بينهم من الصلح، فغزاه الرشيد 
وأوقع بو فهرب فكاد أن يؤخذ فلما صار إٔب قراره خاف  أمو أن يكر عليهم الرشيد وكان 
طغيان ابنها وقبح سياستو قد ظهر ُب رعيتو حٌب سبوه وأنكروه، فاحتال  عليو أمو ليبقى 

يها فأمرت ٗبرآة فأٞبي  ُب حال نومو ٍب أنبهتو وقابلتو با٤برآة ففتح عينيو على ملكها عل
 غرة فذىب بصره.

وكان مدة ملكو مع أمو سبع عشرة سنة وتفردت باألمر ٟبس سنْب وذلك ُب أيام الرشيد 
وىادن  الرشيد وٞبل  إليو األتاوة فتطرق بذلك عليها نقفور فأعْب وعوضد حٌب خلع  

وىي ُب بفاد بنتو بالقسطنطينية يعرف باألبتارو إٔب  631ك منها وذلك ُب سنة وانتزع ا٤بل
ىذا الوق  ولغثيطها الياطس؛ وكان ذا رأي وحزم وسياسة، والبفاط القصر، وُب ىذا 

البفاط مينا عليو سلسة فيو ينزل رسل العرب إذا قدموا للفداء الثامن والثفاثون نقفور بن 
ثة أشهر ُب أيام الرشيد وىلك ُب أول خفافة األمْب وقيل إنو  استرباق ملك سبع سنْب وثفا

كان من ولد جفنة من غسان ٩بن تنصر آباؤه وقيل بل من ولد متنصرة إياد الذين دخلوا 
ُب أرض الروم من بفاد ا١بزيرة ُب خفافة عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو، وبايع البنو 

ن ملوك الروم، وكان  كتبو تصدر من استرباق با٤بلك بعده و٤بي عهد ىذا فيمن سلف م
نقفور واسترباق ملكي الروم، وكان  ملوك الروم قبلو ٙبلق ٢با٥با، وكذلك ملوك الفرس 
ألمور قد ذكرناىا ُب غّب ىذا الكتاب فأىب ذلك نقفور وقال ىذا تغيّب ٣بلق البارئ 

 سبحانو، وكان  مرتبتو قبل أن يلي ا٤بلك لغيثط وىي والية ديوان ا٣براج.



وكان  ملوك الروم تكتب على كتبها من ففان ملك النصرانية فغّب ذلك نقفور وكتب ملك 
الروم، وقال ىذا كذب ليس أنا ملك النصرانية أنا ملك الروم وا٤بلوك ال تكذب، وأنكر 
على الروم تسميتهم العرب ساراقينوس تفسّب ذلك عبيد سارة طعناً منهم على ىاجر 

ن  أمة لسارة وقال تسميتهم عبيد سارة كذب، والروم إٔب ىذا وابنها إ٠باعيل، وإهنا كا
الوق  تسمي العرب ساراقينوس وكان مقتل نقفور ُب حرب كان  بينو وبْب برجان ُب سنة 

، وقد أتينا على أخباره مع الرشيد وحروبو لربجان وقتلهم إياه وغّب ذلك من أخباره 615
والثفاثون استرباق بن نقفور بن استرباق ُب كتاب مروج الذىب، ومعادن ا١بوىر التاسع 

 ملك شهرين.
األربعون ميخائيل بن جورجس وكان ابن عم نقفور وصهره ملك سنتْب ُب أيام األمْب 

وقيل أكثر من ذلك فوثب بو أليون ا٤بعروف بالبطريق وغلب على األمر وأقام ميخائيل قبلو 
 .٨بفياً أمره، وأشاع ىلكو بعد أن نالو بأنواع ا٤بكاره

ا٢بادي واألربعون أليون ا٤بعروف بالبطريق، ملك سبع سنْب وثفاثة أشهر، وذلك بقية أيام 
األمْب؛ وصدراً من خفافة ا٤بأمون، فاحتال صنائع ميخائيل فاستخلصوه فوثب بأليون وىو 

 مغثر فقتلو وعاد ا٤بلك إليو وقيل إنو ُب حال غلبة أليون على األمر ترىب.
يل بن جورجس ا٤بلك الثا٘ب ملك تسع سنْب ُب أيام ا٤بأمون وقيل الثا٘ب واألربعون ميخائ

أكثر من ذلك وقد أتينا على خربه وما كان من أمره وعوده إٔب ا٤بلك ثانية ُب كتاب مروج 
الذىب ومعادن ا١بوىر الثالث والربعون توفيل بن ميخائيل ملك أربع عشرة سنة بقية أيام 

ام الواثق، وىو الذي فتح مدينة زبطرة من الثغور ا١بزرية ا٤بأمون وأيام ا٤بعتصم وصدراً من أي
وكان  115فخرج ا٤بعتصم نافراً غازياً حٌب نزل على عمورية فافتتحها وذلك ُب سنة 

دخولو من الثغور الشأمية ودخل األفشْب خيذر بن كاوس األشروسِب فيمن كان معو من 
صاحب ملطية من الثغور ا١بزرية األولياء وعمر بن عبيد اهلل بن مروان األقطع السلمي 

فلقيهم ا٤بلك توفيل بن ميخائيل فكان  بينهم حروب عظيمة فانكشف ا٤بلك وٞباه من  
كان معو من احملمرة وا٣بزمية، ٩بن كان استأمن إليو من ناحية آذربيجان وا١ببال ٤با واقعهم 



تصم فنزل معو إسحاق بن إبراىيم بن مصعب الطاىري وكانوا ألوفاً، و٢بق األفشْب با٤بع
على عمورية وُب ذلك يقول ا٢بسْب بن الضحاك ا٣بليع الباىلي ُب قصيدة لو طويلة ٲبدح 

 أبا ا٢بسن األفشْب.
 أثب  ا٤بعصوم عزاً أليب ... حسن أثب  من ركن إضم
 كل ٦بد دون ما أثلو ... لبِب كاوس أمفاك العجم
 ٓب يدع بالبذ من ساكنة ... غّب أمثال كأمثال إرم

 وفيل طعناً صادقاً ... فض ٝبيعو ٝبيعاً وىزموقرى ت
 وقد ذكره أبو ٛبام ُب قصيدتو الٍب مدح هبا ا٤بعتصم وذكر فتح عمورية الٍب أو٥با:

 السيف أصدق إنباء من الكتب ... ُب حده ا٢بد بْب ا١بد واللعب
 وقال:

 ٤با رأى ا٢برب رأي العْب توفلس ... وا٢برب مشتقة ا٤بعُب من ا٢برب
 ْب بن الضحاك أيضاً: ُب كلمة لو طويلة ٱباطب ا٤بعتصم.وقال ا٢بس

 ٓب تبق من أنقرة نقرة ... واجتح  عمورية الكربى

 إن يشك توفيل بتارٱبو ... فحق أن يعذر بالشكوى
 وقال:

 تفُب بنوا العيص وأيامهم ... وذكر أيامك ال ينفى
 يا رب قد أملك  من بابك ... فاجعل لتوفيلهم العقىب

ىذه الشواىد ألن فريقاً ٩بن ال علم لو بسّب ا٤بلوك وأيامهم ذىبوا إٔب أن ا٤بواقع  وإ٭با ذكرنا
لألفشْب والذي فتح  عمورية الكربى ُب أيامو ىو نقفور الذي كان ُب أيام الرشيد، وما 
ذكرنا أشهر وأوضح إذ كان من الكوائن الٍب يشَبك الناس ُب علمها بسبب شهرهتا، 

 ا٢باجة دع  إٔب االستشهاد.واستفاضة أنبائها، ولكن 
الرابع واألربعون ميخائيل بن توفيل ملك ٜبانياص وعشرين سنة بقية أيام الواثق وا٤بتوكل 



وا٤بنتصر وا٤بستعْب وكان  أمو تدورة تدبر ا٤بلك معو ٍب أراد قتلها ألمر كان منها، فهرب  
ء ا٤بلوك السالفة و٢بق  بالدير فَبىب . ونازعو ُب ا٤بلك رجل من أىل عمورية من أبنا

يعرب بابن بقراط فلقيو ميخائيل وقد أخرج من ُب سجونو من ا٤بسلمْب للقتال معو، 
وقواىم با٣بيل والسفاح فظفر باب بقراط فشوه ٖبلقو وٓب يقتلو ألنو ٓب يلبس ثياب الفرفّب 
وا٣بف األٞبر، وقتل ميخائيل بسيل الصقليب جد قسطنطْب بن الون بن بسيل ا٤بلك على 

ُب خفافة ا٤بطيع وكان قتلو إياه ُب سنة  543وم ُب ىذا الوق  ا٤بؤرخ بو كتابنا وىو سنة الر 
 .131ُب خفافة ا٤بعتز وقيل ُب سنة  135

ا٣بامس واألربعون بسيل الصقليب ملك عشرين سنة أيام ا٤بعتز وا٤بهتدي وصدراً من خفافة 
 ا٤بعتمد وكان  أمو صقلبية فنسب إليها فقيل الصقليب.

٤بسعودي: وقد أتينا على خربه وبدء أمره وخروجو من بلده وىو بند تراقية إٔب قال ا
القسطنطينية ملتمساً للرزق طالباً للمعاش وما كان عليو من الشدة والشجاعة وا٥بمة 

وا٤بعرفة بأمور ا٣بيل، وكيف اتصالو ٗبيخائيل بن توفيل إٔب أن صار ا٤بدبر ٣بيلو وانتقالو ُب 
براكنميس تفسّب ذلك ا٤بدبر للملك وقيل أن توفيل استحضره ٤با ٭بي  ا٤براتب إٔب أن ٠بي

إليو خربه وخرب االمرأتْب اللتْب تزوج ا٤بلك بأحدٮبا وزوجو األخرى إذ كان  شريعتهم ٛبنع 
من ا١بمع بينهما وكان ا٤بلك ٱبتلف إليهما، وما توجو لبسيل عليو من ا٢بيلة حٌب قتلو 

والو ُب تاب فنون ا٤بعارف، وما جرى ُب الدىور السوالف وصفا لو ا٤بلك وغّب ذلك من أح
السادس واألربعون أليون بن بسيل ملك ستاً وعشرين سنة بقية أيام ا٤بعتمد وا٤بعتضد 

 .111وا٤بكتفي وصدراً من أيام ا٤بقتدر، وقيل أن وفاتو كان  ُب سنة 
لك وقيل إنو السابع واألربعون أخوه اإلكصندرس بن بسيل ملك سنة وقيل أكثر من ذ

 اغتيل لسوء سّبتو وقبح سياستو.
الثامن واألربعون قسطنطْب بن الون بن بسيل ملك ولو ٫بو من س  وسنْب وقيل أكثر 

وغلب على أمره بطريق البحر وصاحب مغازيو رومانوس فقام بأمر  506من ذلك ُب سنة 
يتسمى بو وال أحد ا٤بلك وشرط على نفسو شروطاً منها أنو ال يطلب ا٤بلك وال يريده وال 



 من ولده.
وأقام على ذلك ٫بواً من سنتْب. ومن رسوم ملوك الروم أال ٯبلس معهم ُب ٦بلسهم أحد 
وال يلبس خفْب أٞبرين غّبىم فجعل ألرمانوس أن ٯبلس معو ويلبس خفاً أٞبر واآلخر 
ا إال أسود، ٍب نقض الشروط و٠بى نفسو ملكاً ولبس التاج والثياب الفرفّب الٍب ال يلبسه

 ا٤بلوك وخفْب أٞبرين وحجر على قسطنطْب.
ونشأ ألرمانوس أربعة أوالد فخصى األوسط وا٠بو توفيلقطس، وجعلو خادماً للكنيسة فلما  
كرب وبلغ مبلغ الرجال جعلو بطريركاً وىو ملك الدين والقيم بو كما أن ا٤بلك صاحب 

و كتابنا وصاحب السيف، فهو صاحب كرسي القسطنطينية إٔب ىذا الوق  ا٤بؤرخ ب
الكرسي ىو شريك ا٤بلك ليس يساوي ا٤بلك ُب ا٣بلق أحداً ال ىو، وال يكفر ا٤بلك إال 
لو، وإذا جلس ا٤بلك جلس على كرسي من ذىب وجلس البطريرك على كرسي من حديد 
فما كان من نفقات ا٢برب وجباية ا٣براج وإعطاء ا١بند فهو إٔب ا٤بلك، وما كان من أموال 

وقوف لنفقات الكنائس والديرة واألساقفة والرىبان وما أشبو ذلك من أمر األحباس وال
دينهم فهو إٔب البطريرك، ولو ُب كل بند عامل مثل عامل ا٤بلك، والبطريرك ال يأكل اللحم 
وال يطأ النساء وال يتقلد السيف وال يركب ا٣بيل وإذا أراد أن يركب ركب ٞباراً وحول 

 نساء.رجليو على جانب مثل ركوب ال
وكان أوالد أرمانوس الباقون أخرصطفورس، أصطفن، وقسطنطْب وكانوا ٝبيعاً ٱباطبون 

 با٤بلك وزوج أرمانوس ابنتو النا بقسطنطْب فكان  ٚباطب با٤بلكة أيضاً.

وولد لقسطنطْب ا٤بلك منها ولد ٠باه أرمانوس فهو وٕب عهده وا٤برشح للملك بعده ُب ىذا 
أخواه قسطنطْب وأصطفن فلم يزل األمر على ذلك إٔب الوق  وىلك أخرصطفورس وبقي 

للهجرة فواطأ ابنا أرمانوس قسطنطْب بن الون على إزالة أبيهم  ٫550بو من سنة 
أرمانوس عن ا٤بلك ليصفو ٥بم األمر فدخلوا عليو ُب بعض األيام ُب عدة من الناس فقبضوا 

سطنطينية وأقام ولداه مع قسطنطْب عليو وأنفذوه إٔب دير كان بناه ُب ا١بزائر بالقرب من الق



٫بواً من أربعْب يوماً وعمفا على الفتك بو واالستيفاء على ا٤بلك ونذر ٗبا دبراه فسبقهما 
إٔب ذلك فأحضرٮبا طعامو وقد أعد ٥بما عدة من خواصو فقبض عليهما ونفاٮبا إٔب 

من أصحابو وأىل جزيرتْب ُب البحر منفردتْب ففتك أحدٮبا وىو قسطنطْب با٤بوكل بو ورام 
ا١بزيرة طاعتو فقتلوه وٞبلوا رأسو إٔب ا٤بلك قسطنطْب فأظهر ا١بزع عليو، وتوُب أرمانوس 
بعد أربع سنْب من ترىبو وبقي أصطفن ُب ىذه ا١بزيرة إٔب ىذا الوق  على ما ينمى إلينا 
 من أخبارىم و٫بن بفسطاط مصر ٩بن يرد ُب ا٤براكب من القسطنطينية من التجار والرسل
إٔب السلطان هبا، وصفا ا٤بلك لقسطنطْب فبقي ُب ا٤بلك بقية أيام ا٤بقتدر والقاىر والراضي 
وا٤بتقي وا٤بستكفي وإٔب ىذا الوق  من خفافة ا٤بطيع قال ا٤بسعودي: وقد ذكرنا ُب كتاب 
فنون ا٤بعارف، وما جرى ُب الدىور السوالف خرب من خرج عليو من ا٣بوارج ونازعو ا٤بلك 

ء أرمانوس عليو وقيامو بو كقسطنطْب بن أندرونقس ا٤بلقب بدوقاس وكان أبوه قبل استيفا
أندرونقس استأمن إٔب ا٤بكتفي من ناحية طرسوس وكان صاحب جيش أليون ملك الروم 

وأسلم على يد ا٤بكتفي ٍب ىلك فهرب ابنو ىذا  114وصار إٔب مدينة السفام ُب سنة 
ر أتباعو وا٤بعاضدون لو وصار إٔب القسطنطينية على طريق ا١ببل وأرمينية وآذربيجان فكث

ونازع قسطنطْب بن أليون على ا٤بلك وكاد أن يتم لو ٍب وثب بو صنائع قسطنطْب فقتلوه 
وكقرقاس أخي الدمستق بارزوس بن الفقاس ا٤بساجل ُب ىذا الوق   506وذلك ُب سنة 

وي عدي بن أسامة بن أليب ا٢بسن علي بن عبد اهلل بن ٞبدان بن ٞبدون بن ا٢بارث العد
مالك بن بكر بن حبيب بن عمر بن غنم بن تغلب صاحب جند ٞبص وجند قنسرين 
والثغور الشأمية وا١بزيرة وديار مضر وديار بكر وا٤بواقع لو مرة بعد أخرى، وكان قرقاس 

طلب ا٤بلك وطمع فيو فقبض عليو و٠بل وقد أتينا على سّب ىؤالء وأخبارىم وحروهبم مع 
وما بنوا من ا٤بدن وكورواً من الكور وشيدوا من ا٥بياكل حْب كانوا على ا٢بنيفية  سائر األمم

والكنائس حْب دانوا بالنصرانية وما كان من الكوائن واألحداث ُب أيامهم ودياناهتم ووجوه 
سياساهتم إٔب ىذا الوق  والتنازع ُب أعدادىم وما ملكوا من السنْب وما كان بينهم وبْب 

ّبىم من األمم من ا٢بروب والوقائع والزحوف وا٢بيل وا٤بكايد وما كان ملوك الفرس وغ



بينهم وبْب خلفاء ا٤بسلمْب وملوكهم من ا٤بغازي والوقائع ا٤بشهورة ُب الرب والبحر وأخبار 
الرسل والوفود بينهم وا٤بهادنات واألفدية وغّب ذلك، والتنازع ُب أنساب الروم وما قيل ُب 

ا٤بعرفة منهم والدراية ُب ىذا الوق  من أهنم ولد رومي ابن  وما يذىب إليو بعض ذوي
لنطي بن يونان بن نويو بن سرجون بن بزنط بن توفيل بن رومي بن األصفر بن أليفز بن 
العيص بن إسحاق بن إبراىيم فسموا باسم جدىم وأضيفوا إليو ومن قال منهم أهنم من 

بن إسحاق بن إبراىيم وغّب ذلك من ولد روم بن ٠بفاحْب بن ىريا بن علقا بن العيص ا
األقاويل ُب كتاب أخبار الزمان، ومن أباده ا٢بدثان، من األمم ا٤باضية واألجيال ا٣بالية 
وا٤بمالك الداثرة ُب الكتاب األوسط وُب النسخة األخّبة من كتاب مروج الذىب ومعادن 

اف ما تقدم من النسخ وُب  ا١بوىر الٍب قررنا أمرىا ُب ىذا الوق  ا٤بؤرخ بو كتابنا وىي أضع
كتاب فنون ا٤بعارف، وما جرى ُب الدىور السوالف وُب كتاب ذخائر العلوم وُب كتاب 
االستذكار، ٤با جرى ُب سالف األعصار الذي كتابنا ىذا تال لو ومبِب عليو وقد خصصنا  
ُب كل كتاب منها من أخبارىم ٗبا ٓب ٬بصص بو اآلخر إال ما ال يسع تركو، وإ٭با ذكرنا 
ىذا الكتاب ٝبفاً وجوامع استذكاراً ٤با تقدم وقد قدمنا ُب أول أخبار الروم من ىذا 

الكتاب أن عدة ملوك الروم ٜبانية وسبعون ملكاً من الصابئْب وا٤بتنصرة قبل اإلسفام وبعده 
وأن مدة سنيهم إٔب ملك قسطنطْب ىذا تسعمائة سنة وس  وستون سنة وشهر وفصلنا 

 وا٤بتنصرةما ملكو الصابئون 

فإذ قد ذكرنا الروم وأنساهبم وتأريخ سنيهم وطبقات ملوكهم إٔب وقتنا ىذا فلنذكر اآلن 
 حدود بفادىم وبنودىم وما يتصل منها بالبحار وما ال يتصل

 ذكر بنود الروم وحدودىا ومقاديرىا
تقدم وما يتصل منها با٣بليج وٕبر الروم وا٣بزر وما اتصل بذلك من اللمع ا٤بنبهة على ما 

 من تأليفنا فيما سلف من كتبنا
أرض الروم أرض واسعة ُب الطول والعرض آخذة ُب الشمال بْب ا٤بشرق وا٤بغرب، مقسومة 



ُب قدٙب الزمان على أربعة عشر قسماً: أعمال مفردة، تسمي البنود كما يقال: أجناد 
غّب أن الشام؛ كجند فلسطْب، وجند األردن، وجند دمشق، وجند ٞبص، وجند قنسرين. 

بنود الروم أوسع من ىذه األجناد وأطول والروم يسمون بفادىم أرمانيا، ويسمون البفاد 
 الٍب سكاهنا ا٤بسلمون ُب ىذا الوق  من الشأم والعراق وسوريا.

والفرس إٔب ىذا الوق  تقارب الروم ُب ىذه التسمية، فيسمون العراق وا١بزيرة والشأم 
ين ىم الكلدانيون ويسمون سريان ولغتهم سورية سوستان إضافة إٔب السريانيْب الذ

 وتسميهم العرب النبط.
فالبند األول األفٍب ماٌب تفسّب ذلك األذن والعْب وىو بند الناطليق أعظم بنود الروم فيو 
عمورية، أولو ٩با يلي بفاد اإلسفام من الثغور الشامية حصن ىرقلة وأول عمل الناطليق 

 وم سوق البخور وىو سوق يقوم ُب السنة مرة.رستاق يعرف بغصطوبلي وفيو يق
البند الثا٘ب بند األبسيق فيو مدينة نيقية، أول عمل ىذا البند غصطوبلي وآخره خليج 

القسطنطينية فهذان البندان من دار اإلسفام إٔب خليج القسطنطينية ُب الطول يكون أمياالً 
 أربعمائة ميل وأربعة وثفاثْب ميفاً.

الناطليق ويعرف بَبقسْب وىو بند أفسيس مدينة أصحاب الكهف  البند الثالث يسرة
ومدينة زمر٘ب، أخرج ىذا البند عدة من ا٢بكماء ُب سالف الزمان ففاسفة وأطباء، فمن 
األطباء روفس األفسيسي لو مصنفات كثّبة ُب الطب وجالينوس ٲبدحو ُب كثّب من كتبو 

 والشأم. ويذم روفس الينيطي، وىذا البند متصل ببحر الروم
البند الرابع بند بنطيليا وىي دقابلي يتصل بالبحر الرومي أيضاً وُب آخر ىذا البند عمل 
سلوقية وحصن بوقيةوالفامس، الذي يكون فيو الفداء بْب ا٤بسلمْب والروم ومنو إٔب 

طرسوس ٟبسة وثفاثون ميفاً وىو بند ضيق وحروب ا٤بسلمْب عليو براً وٕبراً فهذان البندان 
ن من دار اإلسفام على البحر الرومي إٔب خليج القسطنطينية أيضاً يكون طو٥بما متصفا

 ثفاٜبائة ميل وٟبسة وستْب ميفاً.
البند ا٣بامس بند القباذق وىو ٲبنة عمورية فيو قرة وحصن يدقسي وحصن سلندو وذو 



ىذا وقونية ووادي سا٤بون ووادي طامسة، وأول عمل  -وا٠بو بالرومية كوبسطرة  -الكفاع 
البند ٩با يلي الثغور الشأمية مطمورة تعرف ٗباجدة من قلعة لؤلؤة على ٫بو عشرين ميفاً 
وآخره هنر آلس وتفسّب آلس بالعربية هنر ا٤بلح وىو هنر مقلوب ٯبري ٩با يلي ا١بنوب 

مستقبفاً للشمال كنيل مصر ومهران السند وهنر أنطاكية ا٤بعروف باألرنط وما عدا ذلك 
كبار فمصبها كلها من الشمال إٔب ناحية ا١بنوب الرتفاع الشمال على من األهنار ال

 ا١بنوب وكثرة مياىو وقد أتينا على علة ذلك فيما ٠بينا من كتبنا.
البند السادس بند البقفّار وىو بند عمل أنقرة وأول عمل أنقرة هنر آلس وىو آخر عمل 

فهذان البندان متصفان من  القباذق وآخر عمل البقفار ٕبر ا٣بزر الذي ىو ٕبر مايطس
دار اإلسفام إٔب ٕبر ا٣بزر ُب الطول يكون أمياالً أربعمائة ميل وٟبسة وأربعْب ميفًا، وليس 

 للروم أطول من بند البقفار ىذا، وال أكثر رجالة منو.
البند السابع بند األفطماط وىو عمل نقمودية، وىو بند مربع بْب البقفار واألبسيق وآخر 

ند خليج القسطنطينية، وعرض ا٣بليج ىناك ميل ويسمى ذلك ا٤بوضع إٔب عمل ىذا الب
ىذا الوق  أقروبلي. وقد قدمنا صفة ذلك فيما سلف من ىذا الكتاب ُب ملك قسطنطْب 
بن ىيفا٘ب عند ذكر بنائو القسطنطينية ووصف خليجها والعدوات الس  الٍب عليو البند 

مل ماسية وُب طرف ىذا البند عمل خرشنة، الثامن بند األرمنياق ٲبنة البقفار؛ وىو ع
وآخره ٕبر مايطس الذي يسميو كثّب من الناس ٕبر ا٣بزر وإ٭با ىو متصل بو ألن ٕبر ا٣بزر 
ىو الذي عليو دور األعاجم كالباب واألبواب وموقان وا١ببل والديلم، وآبسكون ساحل 

من ىذا الكتاب جرجان؛ وإليهم ساحل آمل قصبة طربستان على ما قدمناه فيما سلف 
 عند إخبارنا عن البحار وترتيبها وما يصب إليها من كبار األهنار

البند التاسع بند ففاغونية وىو ٲبنة األرمنياق وُب طرفو عمل قلونية، فهذه تسعة بنود دون 
ا٣بليج ما يلي الثغور الشأمية وا١بزرية وغّبىا من بفاد اإلسفام، وا٣بمسة الباقية من البنود 

ليج متصلة بالقسطنطينية وىي بند طابفا ومنو القسطنطينية حده من جهة ا٤بشرق وراء ا٣ب



ا٣بليج اآلخذ من ٕبر ا٣بزر إٔب ٕبر الشأم ومن القبلة ٕبر الشأم، ومن ا٤بغرب سور ٩بدود 
من ٕبر الشأم إٔب ٕبر ا٣بزر يسمى مقورن تيخس تفسّبه السور الطويل، طولو مسّبة أربعة 

طنطينية يومان وأكثر ىذا البلد ضياع ا٤بلك والبطارقة، ومروج ا٤بواشي أيام وبينو وبْب القس
بند تراقية بند مقدونية بند بلبونيسة تفسّب ذلك ا١بزائر الكثّبة، وقيل البلدان الكثّبة وىو 

غريب القسطنطينية فيو خرقيذية ومثونية وقرنتو وأثينس وىي مدينة أرسطاطاليس بن 
سطاطاليس فيها بينة إٔب ىذا الوق  معروفة معظمة بند نيقوماخس وثاوفرسطس، ودار أر 

ُب خفافة ا٤بكتفي وىي مدينة  11سالونيكة الٍب افتتحها الون غفام زرافة ُب البحر سنة 
عظيمة بني  قبل القسطنطينية بناىا اإلسكندر بن فيلبس ا٤بلك وقد غلب  الربغر وأجناس 

ُب أقاصي ثغور الروم ٩با يلي ا٤بشرق من الَبك بدو يسمون الولندرية إضافة إٔب مدينة 
تعرف بولندر وىم ٔبناك وٯبِب ؤبغرد ونوكربدة على أكثر ىذه البنود ا٣بمسة وذلك بعد 
العشرين والثفاٜبائة وخيموا ىناك ومنعوا الطريق من القسطنطينية إٔب رومية وىي مسافة ٫بو 

اهتم بالقسطنطينية ففا وصول أربعْب يوماً وأخربوا أكثر ما ىناك من العمائر، واتصل  غار 
٤بن ُب القسطنطينية إٔب رومية ُب ىذا الوق  إال ُب البحر، وإ٭با العمارة بينهما ٩با يلي 
القسطنطينية مسّبة أيام كثّبة وقد ذكرنا ُب كتاب فنون ا٤بعارف، وما جرى ُب الدىور 

كان بينهم وبْب   السوالف السبب ُب انتقال ىذه األجناس األربعة منالَبك عن ا٤بشرق وما
الغزية وا٣بر٣بية، والكيماكية من ا٢بروب والغارات على البحّبة ا١برجانية، وإليها يصب هنر 
جيحون وهنر الشاش وفرغانة وبفاد الفاراب ٘بري فيها السفن البار من بفاد خوارزم إٔب 
س ُب بفاد الشاش وغّبىا بأنواع التجارات على ما قدمنا فيما سلف من ىذا الكتاب، ولي

ا٤بعمور أكرب منها ألهنا مسّبة شهر ُب مثل ذلك، وقيل أكثر على ما قدمنا وماؤىا عذب 
ويليها ُب العظم ٕبّبة ا٤بارزبون بأرض الروم، وسبب مسّبىم إٔب ىذه الديار. وكان 

صاحب رومية منقاداً إٔب صاحب القسطنطينية مطيعاً لو ٩بتثفاً ألمره ال يلبس تاجاً وال 
 540على ذلك جرت رسومهم قدٲباً قبل ظهور اإلسفام إٔب ٫بو سنة  يتسمى با٤بلك

للهجرة فإن صاحب رومية قوي أمره وكثرت ٝبوعو، فلبس التاج والثياب الفرفّب وا٣بفاف 



ا٢بمر وغّب ذلك ٩با ٱبتص بو ملك الروم وتسمى ملكاً فلما بلغ قسطنطْب بن أليون ا٤بلك 
ا١بيوش فعادت إليو منكوبة مهزومة فكاتبو حينئذ  على الروم ُب ىذا الوق  ذلك أنفذ إليو

ورضي منو با٤بسألة وقد كان جرى بينهما مصاىرة قبل ىذه ا٤بنابذة؛ زوج ملك رومية ابنتو 
بأرمانوس بن قسطنطْب وٞبلها إليو وجهزىا بأفخر ما ٘بهز بو بنات ا٤بلوك وأعظمو قدراً 

١باسقس والوشكنس وأرما٪بس وأكثر فهلك  عنده وسائر أجناس اإلفر٪بية من ا١بفالقة وا
الصقالبة والربغر وغّبىم من األمم فدائنون بالنصرانية منقادون إٔب صاحب رومية، ورومية 

دار ٩بلكة اإلفر٪بة العظمى قدٲباً وحديثاً وقد ذكر ذلك أرسطاطاليس ُب رسالتو 
ال إنك أيها إلىاإلسكندر الٍب ٰبرضو فيها على ا٤بسّب ٢برب دارا بن دارا ملك فارس فق

ا٤بلك قد رأي  أمارات الظفر عند مسّبك أوالً إٔب اإلفر٪بة، فإن مشاٱبهم الذين كانوا على 
 ٚبوم بفادىم؛ ٤با دنوت منهم أسلموا أطراف بفادىم والتجئوا إٔب مدينتهم العظمى رومية

قال ا٤بسعودي: وكان  مساكن الروم واليونانيْب متجاورة كمجاورة سكان العراق وىم 
نبط للفرس سكان فارس واألىواز وأرض ا١ببال من ا٤باىات وغّبىا على ما ذكرنا فيما ال

سلف من ىذا الكتاب ُب باب األمم السبع قبل ٘بيل األجيال وٙبزب األمم، إٔب أن 
غلب  الروم على دار اليونانيْب، وصار ا١بميع روما كغلبة الفرس على ٩بلكة النبط غّب أن  

ساهبم يرجعون إٔب شعوهبم، وقد ذكرنا ُب أخبار اليونانيْب من  كل فريق منهم ٰبفظون أن
كتاب فنون ا٤بعارف، وما جرى ُب الدىور السوالف، أنو ىذه البنود التسعة الٍب تلي أرض 
اإلسفام ُب ىذا الوق  كان  ديار اليونانيْب فإٔب وراء ا٣بليج بأيام وكان  ديار الروم ما 

وأرض اإلفر٪بة براً وٕبراً، وذلك ٫بو من ٟبسمائة فرسخ وراء ذلك إٔب ما وراء بفاد رومية 
إٔب أن تتصل ٕبر أوقيانس احمليط وبفاد األندلس، وأتينا على أخبار ىذه البنود ومقاديرىا 
وما يتصل منها بالبحر وما ال يتصل، وما فيها من ا٢بصون العظام وا٤بوا٘ب والبحّبات 

٤بسلمون ُب أيام مغازيهم إٔب ىذا الوق  ا٤بؤرخ واألهنار وا٥بوتات وا٢بمات. وما وطئ منها ا
بو كتابنا وحدودىا، وٗباذا التنازع ُب أ٠بائها، وإٔب ماذا أضيف  ووالهتا ومراتبها ومواضعها 



و٠باهتم ومقادير جيوشهم، ومن ٰبارهبم من األمم ُب الرب والبحر، وما اسَبجعوه ٩با كان 
شاط وحصن منصور وقلعة إبريق الٍب كان  ا٤بسلمون غلبوا عليو من بفادىم؛ كملطية ومش

مدينة البيالقة وكان هبا عدة من بطارقتهم منهم قريباس مؤب آل طاىر بن ا٢بسْب 
وخرسخارس وغّبٮبا ومدينة سيحان الٍب ٱبرج منها العيون الٍب ىي أصل هنر سيحان وىو 

قفا، وما يتصل بذلك هنر أذنة من الثغر الشأمي وغّب ذلك من الثغور ا١بزرية فإٔب بفاد قالي
من ا٤بشرق والشمال كأرمينية وغّبىا وا٢بصون الٍب عمرت ٩با كان ا٤بسلمون أخربوه ُب أول 

اإلسفام ٩با يلي الثغور الشأمية وما غلب  عليو الربغر ؤبناك من الَبك وغّبىم من 
تفسّب الولندرية من ثغور الروم ُب ىذا الوق ، وخرب السور ا٤بسمى بالرومية مقرون تيخس 

ذلك السور الطويل كما ذكرنا آنفاً ا٢باجز بْب بفاد برجان وبْب البنود ا٣بمسة الٍب وراء 
القسطنطينية ا٤ببِب ُب سالف الدىر بْب جبلْب عظيمْب وىو دون النهر العظيم ا٤بسى 
بالصقلبية دنايب وعرضو ٫بو من ثفاثة أميال على ما قدمنا ذكره وعليو كثّب من الربغر 

وغّبىم من األمم الواغلْب ُب الشمال وقول من قال إنو جيحون هنر بلخ على  والصقالبة
ما ذكرناه فيما سلف من ىذا الكتاب ُب أخبار أهنار العآب الكبار ومصباهتا ُب البحار 
وغّب ذلك من أخبار الروم وبفادىم وإ٭با ذكرنا ُب ىذا الكتاب ٤بعاً استذكاراً ٤با تقدم 

سلف تأليفو وذكرنا فيما تقدم من كتبنا سائر ا٤بمالك واألمم  تصنيفو وتنبيهاً على ما
ومساكنهم وملوكهم وسّبىم وسياساهتم وحروهبم ووجوه عباداهتم ٩بن سكن ا٤بشرق 

وا٤بغرب والشمال وا١بنوب كا٥بند والصْب والَبك وا٣بزر والفان، ومن سكن جبل القبق من 
بل من األمم كالفان والسرير وا٣بزر اللكز ومن جاور الباب واألبواب وقرب من ىذا ا١ب

وجرزان واألٖباز والصنارية وكشك والكاسكية وغّبىم واألبر وبرجان والروس والربغر 
واإلفر٪بة والصقالبة وأجناس السودان مع اختفاف ديارىم وبنائهم وتباينهم ُب مساكنهم 

لكوشانيْب وىم ولد ولغاهتم وأخبار مصر واإلسكندرية وملوكها ونيلها وما عليو من ٩بالك ا
حام بن نوح وأخبار الكلدانيْب وىم السريانيون ا٤بسمون النبط وأخبار بِب إسرائيل 

وأنبيائهم وملوكهم ورؤسائهم وقوامهم واألربعة والعشرين كتاباً الٍب ٘بتمع اليهود والنصارى 



نا عشر والصورة القدٲبة اث -عليها تسميها اليهود الكتب ا١بامعة والنصارى كتب الصورة 
منها صغار واثنا عشر كبار، وتسمى أيضاً كتب األنبياء منها التوراة ٟبسة أسفار وليس 
تقرأ النصارى ُب الكنائس من التوراة إال السفر األول وىو ا٣بليقة، وغّب ذلك ٩با تقدم 

 عنها وتأخر

بِب وأخبار العرب البائدة كعاد وعبيل ابِب عوص بن أرم بن سام بن نوح، وٜبود وجديس ا
عابر ابن أرم بن سام، وعمليق وطسم ابِب الود بن أرم ابن سام ابن نوح، ووبار بن أميم 
بن الود بن أرم بن سام بن نوح، وجرىم بن قحطان بن عابر بن شاْب بن أرفخشذ بن 

سام، وعبس بن ضخم بن عبد بن ىرم بن عابر بن أرم بن سام وغّبىم وتفرقهم عن أرض 
ن، وما كان من قضية اجملدل وما ار٘بز بو كل فريق منهم، وأخبار العراق بعد تبلبل األلس

العرب الباقية من معد وقحطان وأنساهبم وأخبار ملوكهم، وأخبار ملوك ٞبّب من التبابعة 
وغّبىم والتنازع ُب كمية أعدادىم، ومن قال إهنم سبعون تبعاً واستشهد بقول عبد الرٞبن 

  األنصاريْببن حسان بن ثاب  أو النعمان بن بشّب
 لنا من بِب قحطان سبعون تبعاً ... أقرت ٥با با٣برج منها األعاجم

وقول من قال أقل من ذلك وأكثر والسبب الذي بو ٠بوا التبابعة ومن قال أن ىذه السمة 
ٓب يكن يستحقها منهم إال من ملك اليمن وحضرموت واجتمع  لو طاعتهم، ومن رأى 

بيهاً بالظل الذي يتفيأ بو وأن التبع ُب أصل اللغة الظل إذ  أنو إ٭با قيل للملك منهم تبع تش
كان ا٤بلوك السعداء ظفاً لرعيتهم وكهفاً ٥با وملجأ، واستشهادىم بقول ليلى ا١بهنية، وقيل 

 قول سعدي ا١بهنية
 يرد ا٤بياه حضّبة ونفيضة ... ورد القطاة إذا ا٠بأل التبع

ر منهم ُب البفاد ووطئ ا٤بمالك ووصاياىم يعِب ارتفع الظل وقيل ٤بعان غّب ذلك، ومن سا
وعهودىم وحكمهم ومغازيهم من لدن ٞبّب وىو الغر٪بج ويسمى أيضاً زيد بن سبأ وىو 
عبد مشس، إٔب زوال نظامهم، وانقضاء ملكهم بغلبة ا٢ببشة عليهم والتنازع ُب مدة ما 



مد بن موسى ملكوا من السنْب من مكثر ومقلل وأقل ما قيل ُب مدة ملكهم ما حكاه ٧ب
ا٣بوارزمي ُب زٯبو ُب النجوم وغّبىم أن ذلك ألف وتسعمائة سنة وٜبان وثفاثون سنة ومن 
تفاىم من ذوي ا٤براتب ا٤بلوكية كاألقيال واألذواء وا٤بثامنة والعباىلة وغّبىم، وقيل أن 
وذي األذواء ٓب تكن مرتبة، وإ٭با ىي ٠باة ٤بلوكهم، كذي األذعار، وذي ا٤بنار، وذي يزن، 

رعْب، وذي نواس، وذي كفاع، وذي أصبح، وغّبىم ومن ملكتو الروم من اليمن بالشأم 
من تنوخ والضجاعم من سليخ بن حلوان بن عمران بن ا٢باف بن قضاعة وغسان 

استكفاء هبم من يليهم من بادية العرب أو٥بم جفنة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء 
لبة بن مازن بن األزد، وآخرىم جبلة بن األيهم بن جبلة بن حارثة بن امرئ القيس بن ثع

بن ا٢بارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة الذي ٢بق بالروم بعد فتوح الشأم ومن ملكتو 
الفرس با٢بّبة من أرض العراق من بِب نصر بن ٣بم من النعامنة وا٤بناذرة وىم ولد عمرو بن 

د بن مالك بن غنم بن ٭بارة بن ٣بم عدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن ا٢بارث بن سعو 
وا٠بو مالك بن عدي ابن ا٢بارث بن مرة بن أدد بن زيد بن كهفان ليكفوا هبم من يليهم 
من بوادي العرب أيضاً وآخرىم النعمان بن ا٤بنذر الذي قتلو كسرى أبرويز وملك ا٢بّبة 

ة من ملك ا٢بّبة من بعده أياس بن قبيصة الطائي وغّبه إٔب أن جاء اهلل باإلسفام وكان عد
بِب نصر والعباد وغسان وٛبيم وكندة والفرس وغّبىم نيفاً وعشرين ملكاً ملكوا ٟبسمائة 
سنة واثنتْب وعشرين سنة وشهوراً، وعمروا بن عدي ىو صاحب ا٤بثل السائر كرب عمرو 
عن الطوق وىو ابن أخ  جذٲبة األبرش الذي قتلتو الزباء ابنة عامر بن ظرب وجذٲبة 

الندٲبْب الذين يضرب هبما ا٤بثل، وفيهما قال متمم بن نويرة الّببوعي ُب مرثيتو  صاحب
 أخاه مالك بن نويرة

 وكنا كندما٘ب جذٲبة حقبة ... من الدىر حٌب قيل لن يتصدعا
 فلما تفرقنا كأ٘ب ومالكاً ... لطول اجتماع ٓب نب  ليلة معا
ور بن مرتع وىو من كندة وآخرىم ومن ملك من كندة على معد وغّبىا أو٥بم معاوية بن ث

حجر بن ا٢بارث بن عمرو أبو امرئ القيس بن حجر، وىو الذي قتلو بنو أسد بن خزٲبة، 



وأخبار ولد نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد ابن ا٥بميسع بن تيمن بن نب  بن 
وإياد  -ربيعة ومضر وٮبا الصرٰبان من ولد إ٠باعيل بن إبراىيم  -إ٠باعيل بن إبراىيم 

وأ٭بار مع تنازع النساب فيهما من اليمن ىم أم من نزار واستشهاد من أ٢بق إياداً بنزار 
 بقول أيب داود جويرية بن ا٢بجاج اإليادي

 وفتو حسن أوجههم ... من إياد بن نزار بن معد
 وبقول الكمي  بن زيد األسدي

 إياد حْب تنسب من معد ... وإن رغم  أنوف الراغمينا
 الذؤابة من نزار ... وأىل لوائها مَبزنيناوكانوا ُب 

وقول نساب اليمانية إنو إياد بن أحاظة بن سعد من ٞبّب، واستشهاد من أ٢بق أ٭باراً بنزار 
 بقول الكمي  أيضاً 

 وأ٭بار وإن رغم  أنوف ... معديو العمومة وا٣بؤول
 ٥بم لغة تبْب من أبيهم ... مع الغر الشوادخ ذي ا٢بجول

أ٭بار بن أراش بن الغوث وىو األزد بن نب  بن مالك ابن زيد كهفان وأنو وقل اليمن إنو 
ولد لو سبعة من الذكور فخمسة منهم يدعون ٔبيلة وواحد يدعى خثعماً، وواحد ينسب 

 والده إٔب األزد.
وسبب تفرق ىذه القبائل وغّبىا من معد عن ا٢بجاز، وما قالتو نساب القحطانية فيمن 

م إٔب معد وانتسبوا فيهم، وما قالتو نساب ا٤بعدية فيمن ٚبلج أيضاً ٚبلج وتنقل عن قبائله
وتنقل عن قبائلهم إٔب قحطان والسبب الذي ألجلو انقادت القحطانية إٔب ٛبليك ا٤بلوك 
عليها وأب  ا٤بعدية ذلك، إٔب أن جاء اهلل باإلسفام، وٓب ٠ب  القحطانية أنفسها ومن 

ربة و٠بوا معداً العرب ا٤بتعربة، وغّب ذلك من فنون تقدمها من العرب البائدة العرب العا
األخبار وضروب السّب واآلثار، على الشرح واإليضاح قال ا٤بسعودي: فإذ ذكرنا اليونانيْب 
وملوكهم وغلبة الروم عليهم ودخو٥بم ُب ٝبلتهم، وملوك الروم على طبقاهتم من ا٢بنفاء 



فلنذكر اآلن ما كان من  543ذا وىو سنة وا٤بتنصرة قبل ظهور اإلسفام وبعده إٔب وقتنا ى
األفدية وا٥بدن بْب الروم والعرب ُب أيام ولد العباس إذ ٓب يكن ُب أيام بِب أمية فداء 
معروف مشهور فنذكره بل كان يفادى بالنفر بعد النفر ُب سواحل الشأم ومصر 

 ثغور الشأمية عباسيةواإلسكندرية وبفاد ملطية وغّبىا من الثغور ا١بزرية، إذ كان  أموية وال
 ذكر األفدية بْب ا٤بسلمْب والروم

الفداء األول: فداء أيب سليم كان أول فداء جرى ُب أيام ولد العباس ُب خفافة الرشيد 
بالفامس من ساحل البحر الرومي على ٫بو من ٟبسة وثفاثْب ميفاً من طرسوس سنة 

بكل أسّب كان بأرض الروم من وا٤بلك على الروم نقفور بن استرباق يقال أنو فودي  631
ذكر وأنثى فيما ظهر، وذلك على يد القاسم ابن الرشيد با٠بو، وىو معسكر ٗبرج دابق من 

 بفاد قنسرين من أعمال حلب وفيو قيل
 يا أيها النفر الغزا ... ة النازلون ٗبرج دابق

 أٗب لغاز لو ترك ... ت إٔب حبيب ٕب موافق
م فرج خادم الرشيد ا٤بتوٕب لو بناء طرسوس ف سنة حضر ىذا الفداء وقام بو أبو سلي

للهجرة وسآب الربلسي الرببري مؤب بِب العباس ُب ثفاثْب ألفاً من ا٤برتزقة، وحضره  616
من أىل الثغور وغّبىم من أىل األمصار وغّبىم ٫بو من ٟبسمائة ألف، وقيل أكثر من 

قد أخذوا السهل وا١ببل وضاق ذلك بأحسن ما يكون من العدد وا٣بيل والسفاح والقوة، 
هبم الفضاء. وحضرت مراكب الروم ا٢بربية بأحسن ما يكون من الزي ومعهم أسارى 

ا٤بسلمْب، وكان عدة من فودي بو م ا٤بسلمْب ُب اثِب عشر يوماً ثفاثة آالف وسبعمائة، 
ع الفداء وقيل أكثر من ذلك وأقل. وا٤بقام بالفامس ٫بو من أربعْب يوماً قبل األيام الٍب وق

فيها وبعدىا. وإ٭با نذكر ُب كل فداء يرد فيما بعد ىذا الفداء األيام الٍب وقع فيها الفداء ال 
مدة مقام الناس بالفامس، إذ كان يطول ويقصر وُب ىذا الفداء يقول مروان بن أيب حفصة 

 ُب كلمة لو طويلة ٲبدح هبا الرشيد
 ها ٞبيم يزورىاوفك  بك األسرى الٍب شيدت ٥با ... ٧بابس ما في



 على حْب أعيا ا٤بسلمْب فكاكها ... وقالوا سجون ا٤بشركْب قبورىا
وا٤بلك على الروم  611الفداء الثا٘ب: فداء ثاب  ُب خفافة الرشيد أيضاً بالفامس ُب سنة 

نقفور بن استرباق أيضاً، وكان القيم بو ثاب  بن نصر بن مالك ا٣بزاعي أمّب الثغور 
لوف من الناس، وكان عدة من فودي بو من ا٤بسلمْب ُب سبعة أيام الشأمية، حضره مئو أ

ألفْب وٟبسمائة ونيفاً من ذكر وأنثى الفداء الثالث: فداء خاقان ُب خفافة الواثق بالفامس 
وا٤بلك على الروم ميخائيل بن توفيل وكان القيم بن خاقان ا٣بادم  156ُب احملرم سنة 

 ُب عشرة أيام أربعة آالف وثفاٜبائة واثنْب وستْب الَبكي وعدة من فودي بو من ا٤بسلمْب
من ذكر وأنثى، وقيل أربعة آالف وسبعة وأربعْب على ما ُب كتب الصوائف، وقيل أقل من 

 ذلك

وُب ىذا الفداء أخرج أىل زبطرة، وفيو خرج مسلم بن أيب مسلم ا١برمي، وكان ذا ٧بل ُب 
ُب أخبار الروم وملوكهم وذوي ا٤براتب  الثغور ومعرفة بأىل الروم، وأرضها، ولو مصنفات

منهم، وبفادىم وطرقها ومسالكها، وأوقات الغزو إليها والغارات عليها، ومن جاورىم من 
ا٤بمالك من برجان واألبر والربغر والصقالبة وا٣بزر وغّبىم وحضر ىذا الفداء مع خاقان 

حن األسارى وق  رجل يكُب أبا رملة، من قبل أٞبد بن أيب داود قاضي القضاة ٲبت
ا٤بفاداة، فمن قال منهم ٖبلق التفاوة، ونفى الرؤية فودي بو وأحسن إليو، ومن أىب ترك 
بأرض الروم، فاختار ٝباعة من األسارى الرجوع إٔب أرض النصرانية على القول بذلك، 
وأىب أن يسلم االنقياد إٔب ذلك، فنالتو ٧بن ومهانة إٔب أن ٚبلص الفداء الرابع: فداء 

وا٤بلك على الروم ميخائيل بن  146يف ُب خفافة ا٤بتوكل بالفامس ُب شوال سنة شن
توفيل، وكان القيم بو شنيف ا٣بادم مواله، وحضر جعفر بن عبد الواحد ا٥بامشي القرشي 
القاضي، وعلي بن ٰبٓب األرمِب صاحب الثغور الشأمية فكان عدة من فودي بو من 

 رجل، وقيل ألفي رجل ومائٍب امرأة، وكان مع الروم من ا٤بسلمْب ُب سبعة أيام ألفْب ومائٍب
النصارى ا٤بأسورين من أرض اإلسفام مائة رجل ونيف فعوضوا مكاهنم عدة أعفاج، إذ  



كان الفداء ال يقع على نصرا٘ب وال ينعقد الفداء ا٣بامس: فداء نصر بن األزىر وعلي بن 
وا٤بلك على الروم ميخائيل  141ة ٰبٓب ُب خفافة ا٤بتوكل أيضاً بالفامس مستهل صفر سن

بن توفيل أيضاً وكان القيم بو علي بن حٓب األرمِب أمّب الثغور الشأمية ونصر بن األزىر 
الطائي الشيعي من شيعة ولد العباس ا٤براسل إٔب ا٤بلك ُب أمر ىذا الفداء من قبل ا٤بتوكل 

بعة وستون من ذكر وأنثى وعدة من فودي بو من ا٤بسلمْب ُب سبعة أيام ألفان وثلثمائة وس
وقد ذكر بعض من ٢بقنا أيامو من مصنفي الكتب ُب الكوائن واألحداث والسّب والتواريخ 

 135أن فداء كان ُب أيام ا٤بعتز، وا٤بلك على الروم بسيل على يد شفيع ا٣بادم ُب سنة 
لك وا٤ب 135الفداء السادس: فداء ابن طغان ُب خفافة ا٤بعتضد بالفامس ُب شعبان سنة 

على الروم أليون بن بسيل أبو قسطنطْب بن أليون ا٤بلك على الروم ُب وقتنا ىذا وكان القيم 
بو أٞبد بن طغان أمّب الثغور الشأمية وأنطاكية من قبل أيب ا١بيش ٟبارويو بن أٞبد بن 

طولون صاحب مصر وأجناد الشأم وديار مضر وغّبىا وكان  ا٥بدنة ٥بذا الفداء وقع  ُب 
فقتل أبو ا١بيش بدمشق ُب ذي القعدة من ىذه السنة، وًب  131ا١بيش ُب سنة  أيام أيب

الفداء ُب أيام ولده جيش ابن ٟباروية فكان عدة من وفدي بو من ا٤بسلمْب ُب عشرة أيام 
ألفْب وأأربعمائة وٟبسة وتسعْب من ذكر وأنثى، وقيل ثفاثة آالف رجل الفداء السابع: 

وا٤بلك  111ر ُب خفافة ا٤بتفي بالفامس ُب ذي القعدة سنة فداء رستم ويعرف بفداء الغد
على الروم أليون بن بسيل أيضاً، القيم بو رستم ابن بردو الفرغا٘ب أمّب الثغور الشأمية، 
وكان عدة من فودي بو من ا٤بسلمْب ُب أربعة أيام ألفاً ومائة وٟبسة وٟبسْب من ذكر 

رى الفداء الثامن: فداء رستم أيضاً ويعرف بفداء وأنثى، ٍب غدر الروم وانصرفوا ببقية األسا
وا٤بلك على الروم أليون أيضاً  113التمام ُب خفافة ا٤بكتفي أيضاً بالفامس ُب شوال سنة 

القيم بو رستم بن بردو، وكان عدة من فودي بو من ا٤بسلمْب ألفْب وٜبا٭بائة واثنْب  -
 خفافة ا٤بقتدر بالفامس ُب شهر ربيع وأربعون من ذكر وأنثى الفداء التاسع: فداء مؤنس ُب

وا٤بلكان على الروم قسطنطْب بن أليون ملكهم ُب وقتنا ىذا وأرمانوس.  503اآلخر سنة 
وقسطنطْب يومئذ صغّب ُب حجره، وكان القيم بو مؤنس ا٣بادم وبشرى ا٣بادم األفشيِب 



عدي بن أٞبد بن عبد  أمّب الثغور الشأمية وأنطاكية، وا٤بتوسط لو وا٤بعاون عليو أبو عمّب
الباقي التميمي األذ٘ب، وعدة من فودي بو من ا٤بسلمْب ُب ٜبانية أيام ثفاثة آالف وثفاٜبائة 
وستة وثفاثون من ذكر وأنثى الفداء العاش: فداء مفلح ُب خفافة ا٤بقتدر أيضاً بالفامس ُب 

ح ا٣بادم وا٤بلكان على الروم قسطنطْب وأرمانوس وكان القيم بو مفل 565رجب سنة 
األسود ا٤بقتدري وبشرى خليفة ٜبل ا٣بادم الّدلفى على الثغور الشأمية، وعدة من فودي بو 

 من ا٤بسلمْب ُب تسعة عشر يوماً ثفاثة آالف وتسعمائة وثفاثة وٜبانون من ذكر وأنثى

الفداء ا٢بادي عشر: فداء ابن ورقاء ُب خفافة الراضي بالفامس ُب سلخ ذي القعدة وأيام 
وا٤بلكان على الروم قسطنطْب وأرمانوس وكان القيم بو ابن ورقاء  511ا٢بجة سنة  من ذي

الشيبا٘ب من قبل الوزير الفضل بن جعفر بن الفرات وبشرى الثملي أمّب الثغور الشأمية 
وكان عدة من فودي بو من ا٤بسلمْب ُب ستة عشر يوماً ستة آالف وثفاٜبائة ونيفاً من ذكر 

الروم من ا٤بسلمْب ٜبا٭بائة رجل ردوا وفودي هبم على هنر البدندون  وأنثى، وفضل ُب أيدي
ُب مرارشٌب، وزيد ُب ا٥بدنة بعد انقضاء الفداء مدة ستة أشهر، ألٝبل من ٚبلف ُب أيدي 
الروم من ا٤بسلمْب، حٌب ٝبع األسارى ٥بم الفداء الثا٘ب عشر: فداء ابن ٞبدان ُب خفافة 

وا٤بلك على الروم قسطنطْب وكان القيم بو  553ول سنة ا٤بطيع بالفامس ُب شهر ربيع األ
نصر الثملي أمّب الثغور الشأمية من قبل أيب ا٢بسن علي بن عبد اهلل بن ٞبدان صاحب 
جند ٞبص وجند قنسرين وديار مضر وديار بكر والثغور الشأمية وا١بزرية وكان عدة من 

من ذكر وأنثى وفضل للروم على  فودي بو من ا٤بسلمْب ألفْب وأربعمائة واثنْب وٜبانْب
ا٤بسلمْب قرضاً مائتان وثفاثون، لكثرة من كان ُب أيديهم، فوفاىم أبو ا٢بسن ذلك وٞبلو 
إليهم وكان الذي شرع ُب ىذا الفداء وابتدأ بو اإلخشيذ ٧بمد بن طغج أمّب مصر والشأم 

يخ الثغر وا٤بنظور والثغور الشأمية، وكان أبو عمّب عدي بن أٞبد بن عبد الباقي األذ٘ب ش
و٫بن يومئذ هبا ومعو يوانس  554إليو منهم قدم إليو إٔب دمشق ُب ذي ا٢بجة سنة 

األنسيبطوس البطريقوس ا٤بسدقوس ا٤بَبىب، رسول ملك الروم ُب إٛبام ىذا الفداء، وكان 



ذا رأي وفهم بأخبار ملوك اليونانيْب والروم، ومن كان ُب أعصارىم من الففاسفة، وقد 
على شيء من آرائهم واإلخشيذ حينئذ شديد العلة فتوُب يوم ا١بمعة لثمان خلون أشرف 

من ذي ا٢بجة من ىذه السنة وسار أبو ا٤بسك كافور اإلخشيذي با١بيش راجعاً إٔب 
مصر، وٞبل معو أبا عمّب وا٤بسدقوس إٔب بفاد فلسطْب، فدفع إليهما ثفاثْب ألف دينار 

نة صور فركبا ُب البحر إٔب طرسوس فإٔب ما وصفا إليها  من مال ىذا الفداء، وصارا إٔب مدي
كاتب بشرى الثملي أمّب الثغور الشأمية أبا ا٢بسن بن ٞبدان ودعا لو على منابر الثغور 
الشأمية، فجد ُب إٛبام ىذا الفداء فعرف بو ونسب إليو قال ا٤بسعودي وىذا آخر فداء  

ابنا، وقد ذكرت أفدية غّب ىذه ٓب ٪بد ٥با كان بْب ا٤بسلمْب والروم إٔب وقتنا ا٤بؤرخ بو كت
حقيقة؛ ال اشتهر أمرىا، وال استفاض خربىا منها فداء كان ُب أيام ا٤بهدي على يد 

على يد  636ا٤بعروف بالنقاش األنطاكي، ومنها فداء كان ُب أيام الرشيد ُب شوال سنة 
ر ُب أيام األمْب ُب عياض بن سنان أمّب الثغور الشأمية، وفداء كان على يد ثاب  بن نص

على يد  106، وفداء كان ُب أيام ا٤بأمون ُب ذي القعدة سنة 614ذي القعدة سنة 
على يد ٧بمد بن علي، وفداء كان ُب  141ثاب  أيضاً، وفداء كان ُب أيام ا٤بتوكل سنة 

على يد شفيع و٧بمد بن علي والصحيح منها  133أيام ا٤بعتمد ُب شهر رمضان سنة 
ىو ما ر٠بناه دون ما عداه، وقد ذكرنا ُب كتاب فنون ا٤بعارف، وما جرى ُب  وا٤بعول عليو

الدىور السوالف وُب كتاب االستذكار، ٤با جرى ُب سالف األعصار شرح ىذه األفدية 
ومن حضرىا وكيفية وقوعها ومن ترسل فيها وتوسطها بْب ا٤بسلمْب والروم وشروطها 

ْب ا٤بسلمْب والروم من ا٤بغازي ُب الرب والبحر من ومقادير النفقات فيها وىدهنا وما كان ب
الصوائف والشواٌب والربيعيات وما جرى بْب الروم وبرجان والربغر والَبك وغّبىم من الوقائع 
ا٤بشهورة وا٢بروب ا٤بذكورة، وغّب ذلك فلنذكر اآلن جامع تاريخ العآب واألنبياء وا٤بلوك وما 

 اتصل بذلك
 ء وا٤بلوكذكر تأريخ األمم واألنبيا

 وجامع تأريخ العآب من آدم إٔب نبينا صّلى اهلل عليو وعلى آلو، وما اتصل بذلك



ليس أمة من األمم من الشريعيْب وغّبىم ٩بن سلف وخلف إال و٥با تأريخ ترجع إليو وتعول 
عليو ُب أكثر أمورىا ينقل ذلك خلف عن سلف وباق عن ماض إذ كان بو تعرف 

ن ا١بسام، وما كان ُب األزمان ا٤باضية، والدىور ا٣بالية، ولوال ا٢بوادث العظام، والكوائ
ضبط ذلك وتقييده النقطع  األخبار ودرس  اآلثار وجهل  األنساب، ولذلك أخذ 

اإلسكندر أىل ٩بلكتو بتقييد أيامو وحفظ تأرٱبو وسّبه، لكيفا يضيع ما بان من أمره وٞبد 
وقتل من ا٤بلوك، ووطئ من البفاد، من سعيو، وال ٯبهل كثرة من ناصب من األعداء 

وحوى من ا٤بملكة لعلمو ٗبا يلحق كثّباً من الناس من التوا٘ب عن نقل األخبار وتقييد 
السّب واآلثار، وإعراضهم عن ذلك إيثاراً للدعة وميفاً إٔب التخفيف. واحتذى فعلو أردشّب 

س إٔب طاعتو؛ قام بضبط بن بابك ٤با قتل ملوك الطوائف واستوسق  لو األمور، وانقاد النا
سّبتو وعهوده وأيامو وحروبو، إال أنو طرح ما كان قبل ذلك وتناساه، لكي يكون الذكر 
أليامو وسّبتو، فضبط ذلك ضبطاً شديداً إٔب يزدجرد بن شهريار آخر ملوكهم فكان  
ار األمم السالفة واألجيال ا٣بالية والقرون ا٤باضية تؤرخ الكوائن العظام واألحداث الكب

عندىا، وٛبلك ا٤بلوك فمن أقر بالطوفان من األمم كانوا يؤرخون بو ٍب أرخوا العام بتبلبل 
األلسن بإقليم بابل فأما اجملوس فإلنكارىم كون الطوفان ا٤بستوٕب على ٝبيع األرض أرخوا 
بكيومرت كلشاه معُب ذلك ملك الطْب، وىو عندىم آدم أبو البشر واصل النسل وإليو 

ُب أنساهبا على ما قدمنا فيما سلف من ىذا الكتاب ُب آخر ملوك الفرس ترجع الفرس 
وطبقاهتم ٦بمفاً، وُب غّبه من كتبنا مفسراً مشروحاً ٍب أرخوا بقتل داريوس ا٤بلك وظهور 
اإلسكندر ا٤بلك، ٍب أرخوا بظهور أردشّب بن بابك وٝبعو ا٤بلك واستيفاءه على ملوك 

ن شهريار بن كسرى أبرويز بن ىرمز بن خسرو أنوشروان الطوائف، ٍب أرخوا ٗبلك يزدجرد ب
بن قباذ ا٤بلك وىو آخر ملوكهم إٔب ىذا الوق  وأول سنتو يوم الثفاثاء وكان سوالف 
اليونانيْب والروم والنبط وىم السيانيون يؤرخون ٗبلوك ٥بم متقدمْب وكوائن وأحداث، ٍب 

ذلك إٔب ىذا الوق  وقد تنوزع ُب  أرخوا بسِب اإلسكندر بن فيلبس، فاستقر تارٱبهم على
مبدأ تاريخ اإلسكندر فمنهم من رأى أن ذلك من ابتداء ملكو منهم من رأى ذلك من 



أول السنة السابعة من ملكو حْب خرج عن بفاد مقدونية إٔب ناحية ا٤بغرب وغّبىا من 
را ومنهم من بفاد اإلفر٪بية، ومنهم من رأى ذلك من غلبتو على إقليم بابل وقتلو دارا بن دا

رأى أن ذلك من وفاتو ومن آدم إٔب ملك اإلسكندر ٟبسة آالف سنة ومائة وإحدى 
وٜبانون سنة، وقيل ٟبسة آالف سنة ومائتان وتسع وٟبسون سنة، وبْب الطوفان إٔب ملكو 
ألفان وتسعمائة وٟبس وعشرون سنة، ومن فالغ بن عابر إٔب ملكو ألفان وثفاٜبائة وأربع 

ن إبراىيم إٔب ملكو ألف وٜبا٭بائة وثفاث وٟبسون سنة، ومن خروج بِب وتسعون سنة، وم
إسرائيل من مصر إٔب ملكو ألف وثفاٜبائة وس  وأربعون سنة، ومن ملك داود إٔب ملكو 
سبعمائة سنة وأربعون سنة، ومن سيب ٖب  نصر لبِب إسرائيل إٔب ملكو مائتان وثفاث 

ملك ٖب  نصر إٔب غلبة اإلسكندر لدارا وستون سنة وقد ذىب قوم إٔب أن من ابتداء 
أربعمائة سنة وتسع وعشرون سنة وثفاٜبائة سنة وٟبسون يوماً، ومنهم من رأى أن ذلك 
مائتا سنة وتسع وٜبانون سنة، ومن اإلسكندر إٔب صلب إيشوع عند النصارى ثفاٜبائة 

علي بن واثنتان وأربعون سنة، ومن اإلسكندر إٔب ىذا الوق  الذي ألف أبو ا٢بسن 
للهجرة ألف سنة ومائتا سنة وٜبان وستون  543ا٢بسْب ا٤بسعودي فيو الكتاب وىو سنة 

سنة وكان  القبط بأرض مصر تؤرخ بأول السنة الٍب ملك فيها ٖب  نصر وأو٥با يوم 
األربعاء، وقد ذكر ذلك أبطلميوس ُب كتاب اجملسطي فأما تارٱبهم ُب زٯبو فمن أول سِب 

وأول سنتو يوم األحد وبْب تاريخ فيلبس وتاريخ اإلسكندر اثنتا عشرة  فيلبس أيب اإلسكندر
سنة وعشرة أشهر وعشرون يوماً، ٍب أرخوا ٗبلك دقلطيانوس ا٤بلك، ا٤بلك القبطي لعظم 

 ملكو، واستقر تارٱبهم على ذلك إٔب ىذه الغاية

وثفاثة  وبْب تاريخ ٖب  نصر وتاريخ يزدجرد ألف وثفاٜبائة وتسع وسبعون سنة فارسية
أشهر، وبْب تأريخ فيلبس وتاريخ يزدجرد تسعمائة وٟبس وٟبسون سنة وثفاثة أشهر، وبْب 
تأريخ اإلسكندر وتأريخ يزدجرد تسعمائة سنة واثنتان وأربعون سنة من سِب الروم ومائتان 
وٟبسون يوماً، وبْب تأريخ ا٥بجرة وتاريخ يزدجرد من األيام ثفاثة آالف يوم وستمائة 



وعشرون يوماً، فأول ىذه التواريخ تاريخ ٖب  نصر، ٍب تأريخ فيلبس، ٍب تاريخ وأربعون 
ا٥بجرة، ٍب تاريخ يزدجرد. كذلك ذكر ٧بمد بن كثّب الفرغا٘ب ُب كتاب الثفاثْب فصفاً الذي 

فيو ناكر جوامع اجملسطي ألبطلميوس وغّبه من أصحاب الزٯبة من النجوم والقوانْب؛  
نصور، وا٣بوارزمي، وحبش، وما شاء اهلل، و٧بمد بن خالد كالفزاري، وٰبٓب بن أيب م

ا٤بروروذي، وأيب معشر جعفر بن ٧بمد البلخي، وابن الفرخان الطربي، وا٢بسن بن 
ا٣بطيب، و٧بمد بن جابر البتا٘ب، والنّبيزي، وغّبىم ٩بن تقدم وتأخر وكان اإلسرائليون 

ٍب ٖبروجهم من أرض مصر مع  يؤرخون بوفاة إسرائل وىو يعقوب بن إسحاق بن إبراىيم،
موسى، وكان دخول إسرائل إٔب مصر وولده األسباط وأوالدىم وىم سبعون نفساً حْب 
قصدوا يوسف، فكان مقامهم ٗبصر إٔب أن خرجوا عنها مع موسى إٔب التيو مائٍب سنة 

وسبع عشرة سنة يتداو٥بم ملوك مصر، وأحصاىم موسى وىارون ُب التيو، فكان من يصلح 
السفاح والقتال منهم من ابن عشرين سنة فصاعداً سوى سبط الوي ستمائة ألف ٢بمل 

وثفاثة آالف وٟبسمائة وٟبسة وٟبسْب نفساً، وأحصى سبط الوي بن يعقوب وىو ابن 
سبطها من ابن شهر إٔب فوق فكانوا اثنْب وعشرين ألفاً ومائتْب وثفاثة وسبعْب، فجميع 

ٟبسة وعشرون ألفاً وٜبا٭بائة وثفاثة وعشرون ألفاً بِب إسرائيل على ما أحصينا ستمائة و 
وكان  وفاة موسى وىارون وأختهما مرٙب بالتيو ُب سنة واحدة لتمام أربعْب سنة ٥بم ُب 
التيو، وىم ألم واحدة ا٠بها أماحية مات  أوالً مرٙب أختهما ُب ستة أيام من نيسان و٥با 

آب ودفن ُب جبل ىور وىو واحد  مائة وسبع وعشرون سنة ومات ىارون ُب أول يوم من
األطوار األربعة ا٤بقدم ذكرىا ولو مائة وثفاث وعشرون سنة، ومات موسى ُب سبعة أيام 
من آذار ُب أرض موآب ودفن ُب الوادي من أرض موآب ولو مائة وعشرون سنة وتؤب 
، األمر بعد موسى يوشع بن نون، وحارب ملوك الشأم وغّبىا واستؤب على أكثر البفاد
فأقام س  سنْب ومات ولو مائة وعشرون سنة، ودبر األمر بعده فينخاس بن إلعازر بن 

ىارون وما كان كاىناً، اإلسرائليون يذكرون أنو النيب الذي تسميو ا٤بسلمون ا٣بضر، والفرس 
تزعم أن ا٣بضر ىو أحد السبعة بِب منوشهر على ما قدمنا فيما سلف من ىذا الكتاب، 



ىم من أصحاب التأويل ُب وقتنا ىذا فيو كفام طويل يطول ذكره، وألىل الشرائع وغّب 
فكان من إبراىيم إٔب خروج بِب إسرائل من مصر ٟبسمائة وسبع وستون سنة، ومن 

الطوفان إٔب خروجهم ثفاثة آالف وٜبا٭بائة وٟبس وثفاثون سنة، ٍب أرخوا بإخراب ٖب  
من ابتداء ملك ٖب  نصر إٔب نصر أورشلم وىي بي  ا٤بقدس وسبيهم إٔب بابل، وكان 

ظهور اإلسرائليْب وسبيهم إحدى وثفاثون سنة وأربعة وثفاثون يوماً، ومن ملك داود إٔب 
سيب بابل أربعمائة سنة وسبع وسبعون سنة، ومن خروج بِب إسرائيل من مصر إٔب سبيهم 
فالغ  ألف وثفاث وٜبانون سنة، ومن إبراىيم إٔب سبيهم ألف وٟبسمائة وتسعون سنة، ومن
بن عابر إٔب سبيهم ألفان ومائة وإحدى وثفاثون سنة، ومن الطوفان إٔب سبيهم ألفان 

وستمائة اثنتان وستون ومن آدم إٔب سبيهم أربعة آالف وتسعمائة وٜبا٘ب عشرة سنة، وكان 
مقامهم ببابل سبعْب سنة إٔب أن ردىم هبمن بن أسفنديار بن كيبشتاسب بن كيلهراسب 

بعمارهتما، واإلسرائليون وكثّب من الناس يسمونو كورش، وغّب ذلك من  إٔب أورشلم، وأمر
الكوائن الٍب كان  فيهم وكذلك أرخ  النصارى من مولد ا٤بسيح وغّب ذلك من أحوالو 
وأما ا٥بند والصْب ومن وافقهم من األمم قال بقدم العآب وأزليتو فيأبون كون الطوفان عم 

لسن، وتوارٱبهم موضوعة على سوالف ملوكهم ٝبيع األرض وما ذكر من تبلبل األ
وأحداث عظيمة كان  ُب أيامهم يبعد علينا ُب ىذا الكتاب وصفها، وقد قدمنا فيما 

 سلف من كتبنا شرحها

وبأعإب ا٥بند ومشارقها البي  ا٤بعروف ببي  الذىب بدء تارٱبهم بعد ظهور البّد األول 
وثفاثْب ألف عام وىو البي  الذي دخلو فيهم وىو اثنا عشر ألف عام مضروبة ُب ثفاثة 

اإلسكندر بن فيلبس ا٤بلك حْب قتل فور ملكهم، وكتب ٖبربه إٔب أرسطاطاليس وما شاىد 
منو من العجائب، فأجابو أرسطاطاليس بالرسالة ا٤بعروفة برسائل بي  الذىب الٍب أو٥با: 

إٔب تذكر الذي  إٔب اإلسكندر ملك ملوك األمم من عبده أرسطاطاليس، أما بعد؛ كتب 
أعجبك من بنيان بي  الذىب با٥بند، وما ذكرت أنك رأي  فيو من العجائب والبنيان 



الشامخ ا٤بزخرف بأنواع ا١بوىر، وما يونق العْب من الذىب األٞبر، حٌب قد هبر العيون 
منظرىوسار ُب األمم ذكره، وقد كتب  إليو أيها ا٤بلك أصونك ٤بعرفتك باألمور السابقة 

واألرضية السفلى؛ أن يعجبك شيء صنعتو األيدي ا٤بنينة با٢بكمة ُب األيام القصّبة،  العليا
ومدة الزمان اليسّبة، ولكِب أرضى لك أيها ا٤بلك أن ترفع نظرك إٔب ما فوقك وٙبتك وعن 
ٲبينك ومشالك من السماء والصخور وا١ببال والبحور، وما ُب ذلك من العجائب الغامضة 

شامخ الذي ال ينحتو ا٢بديد وال يثلمو اجملانيق، وال يعملو األجساد الظاىر والبنيان ال
ٍب مر ُب إٛبام الرسالة ُب وصف األرضْب والبحار  -ا٤بخلخلة الضعيفة ُب ا٤بدة ا٤بنقطعة 

واألففاك والنجوم واآلثار العلوية وغّب ذلك ٩با ٰبدث ُب ا١بو ٩با قد ذكرناه مع رسائل 
السياسات الديانية وا٤بلوكية وغّب ذلك ُب كتاب فنون أرسطاطاليس إٔب اإلسكندر ُب 

ا٤بعارف، وما جرى ُب الدىور السوالف وىذه الرسالة مستفيضة ُب أيدي الناس وكان  
العرب قبل ظهور اإلسفام تؤرخ بتواريخ كثّبة؛ فأما ٞبّب وكهفان ابنا سبأ بن يشجب بن 

هم السالفة من التبابعة وغّبىم،  يعرب بن قحطان بأرض اليمن، فإهنم كانوا يؤرخون ٗبولك
كملك تبع األكرب وتبع األصغر وتبع ذي األذعار وتبع ذي ا٤بنار، وأرخوا بنار صوران وىي 
نار كان  تظهر ببعض ا٢برار من أقاصي بفاد اليمن أحدىا حر والٍب يقال إن ا٢بربين 

يها، وكان ذلك الذين قدم هبما تبع أبو كرب من ا٤بدينة إٔب اٲبن حاكماً أىل اليمن إل
سبب هتود كثّب من أىل اليمن وذلك مشهور ُب أخبارىم، وأرخوا بعث شعيب بن مهذم 
وملك ذي نواس وملك جذٲبة بن مالك بن فهم بن غنم الدوسي وملك آل أيب مشر من 
غسان بالشام، وأرخوا بعام السيل وىو سيل العرم الذي ذكره اهلل عز وجل ُب القرآن 

اء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس ابن وخروج عمرو بن مزيقي
ثعلبة ابن مازن بن األزد من مأرب ٝباع غسان ُب قومو من األزد وغّبىم من كهفان وٞبّب 
وتفرقهم ُب البفاد، ٍب أرخوا بظهور ا٢ببشة على اليمن ٍب غلب  الفرس على اليمن، وإزالة 

ا تاريخ ولد معد بن عدنان فإهنم كانوا يؤرخهم بغلبة ا٢ببشة إٔب أن جاء اهلل باإلسفام فأم
جرىم العماليق وإخراجهم إياىم عن ا٢برم، ٍب أرخوا هبفاك جرىم ُب ا٢برم. ٍب أرخوا بعد 



ذلك بعام التفرق، وىو العام الذي افَبق فيو ولد نزار بن معد بن عدنان من ربيعة ومضر 
بة إياد وأ٭بار إٔب نزار على ما قدمنا فيما وإياد وأ٭بار على ما ُب ذلك من التنازع ُب نس

سلف من ىذا الكتاب، ٍب أرخوا بعد ذلك بعام الفساد وىو عام وقع فيها بْب أحياء 
العرب وقبائلها التنازع وا٢بروب فاستبدلوا الديار وتنقلوا ُب ا٤بساكن وأرخوا ٕبجة الغدر 

ن أوساً وحصبة بِب أزٖب بن وكان  قبل اإلسفام بنحو من مائة وٟبسْب سنة وكان سببها أ
عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن ٛبيم بن أد بن طاٖبة بن 

إلياس بن مضر بن نزار خرجا ُب عدة من قومهما حجاجاً فلقوا بأنصاب ا٢برم أناساً من 
ن اليمن معهم كسوة للكعبة ومال للسدنة ٞبل ذلك بعض ملوكم فقتلوىم وأخذوا ما كا
معهم ودخلوا مكة فلما كان ُب أيام مُب فشا ا٣برب بالناس فوثب هبم وٙبزب معهم قوم 
فانتبه  الناس بعضهم بعضاً فسمي  حجة الغدر وأرخوا با٢برب بْب ابِب وائل بكر 

وثغلب ا٤بعروفة ٕبرب البسوس وكان الذي ىاجها قتل جساس بن مرة بن ذىل بن شيبان 
ن علي بن بكر بن وائل كليباً، وىو وائل بن ربيعة بن بن ثعلبة بن عكابة بن صعب اب

ا٢بارث لقتل كليب ناقة يقال ٥با سراب ١بار ٣بالة جساس وىي البسوس ابنة ا٤بنقذ 
التميمية ٍب السعدية من قضاعة من بِب حرم وأرخوا ٕبرب بِب بغيض بن ريث بن غطفان 

 ْب سنةا٤بعروفة ٕبرب داحس والغرباء، وذلك قبل البعث بنحو من ست

وٕبرب األوس وا٣بزرج ابِب حارث بن ثعلبة وىو العنقاء، وإ٭با ٠بي العنقاء لطول عنقو، ابن 
عمر وىومزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف ابن امرئ القيس البطريق بن 

ثعلبة البهلوان بن مازن بن األزد وىو دّر ابن الغوث بن نب  بن مالك بن زيد بن كهفان 
بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وٮبا أخوان ألب وألم نسبا إٔب أمهما قيلة بن   بن سبأ

جفنة بن عتبة بن عمرو، ونساب قضاعة يذكرون أهنا قيلة بن  كاىل بن عذرة بن سعد 
بن زيد بن سود بن أسلم بن ا٢باف بن قضاعة وأرخوا بعام ا٣بنان وىو عام مشل أكثر 

 يالناس فيو ا٣بنان قال النابغة ا١بعد



 فمن يك سائفاً عِب فإ٘ب ... من الفتيان ُب عام ا٣بنان
وذىب أبو جعفر ٧بمد بن حبيب ُب آخرين إٔب أنو ٠بي عام ا٣بنان، أن بِب عامر بن 

صعصعة بن معاوية بن بكر ىوازن كان  ٥بم وقعة مع بعض العرب فلم يصل بعضهم إٔب 
وف فلقب ذلك عام ا٣بنان بعض من كثرة ا٢بديد، فقال قائل يا بِب عامر خنوىم بالسي

قال ا٤بسعودي: وكان  كل قبيلة من قبائل العرب تؤرخ بيوم من أيامها ا٤بشهورة ُب حروهبا 
فكان  بكر وتغلب ابنا وائل بن قاسط بن ىنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد 

زارة بن ربيعة بن نزار تؤرخ بعام التحالق من إٔب حرب البسوس أيام حروهبم ا٤بنسوبات وف
وعبس ابنا بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيفان ابن مضر بن نزار 
يؤرخون بيوم ا١ببلة، وىو اليوم الذي ظهرت فيو عبس على فزارة وقتل حذيفة وٞبل ابنا 
يدر وغّبٮبا وبنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن ىوازن يؤرخون بيوم شعب 

أربعْب سنة بْب بِب عامر وأحفافها من عبس وبْب من جبلة، وكان قبل اإلسفام بنيف و 
سار إليهم من ٛبيم وعليهم حاجب ولقيط ابنا زرارة بن عدس بن زيد ابن عبد اهلل بن دارم 
بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن ٛبيم بن مر ابن أد بن طاٖبة بن إلياس، 

ع ابِب ا١بون الكنديْب ا٤بالكيْب وىو خندف بن مضر بن نزار ومن عاضدٮبا من اليمن م
 وُب ذلك يقول جرير

 كأنك ٓب تشهد لقيطاً وحاجباً ... وعمرو بن عمرو إذ دعا بآل دارم
 وٓب تشهد ا١بونْب والشعب ذا الصفا ... وشدات قيس يوم دير ا١بماجم

لك وإياد تؤرخ ٖبروجها عن هتامة وحروهبا مع فارس ا٢برب ا٤بعروفة بوقعة دير ا١بماجم، وبت
الوقعة ٠بي الدير لكثرة ا١بماجم على السواد، وذلك ُب ملك سابور بن سابور ذي 

 األكتاف ملك فارس، وُب ذلك يقول الشاعر، شاعر إياد
 على رغم سابور بن سابور أصبح  ... قباب إياد حو٥با ا٣بيل والنعم

 وقد ذكر ذلك أبو داود اإليادي فقال
 نانة عن إيادأال أبلغ خزاعة أىل مر ... وإخوهتم ك



 تركنا دارىم ٤با ثرونا ... وكنا أىلها من عهد عاد
 وأسهلنا وسهل األرض ٱبشى ... ٔبرد ا٣بيل تعشقو القياد
 فنازعنا بِب األحرار حٌب ... علفنا ا٣بيل من خضر السواد

ٍب أرخوا ٖبروجهم عن العراق إٔب ا١بزيرة حْب أوقع هبم سابور، وكان لقيط اإليادي كتب 
 و ُب حبس ا٤بلك ينذرىم وٰبذرىم بقصيدتو الٍب أو٥با:إليهم وى

 يا دار عمرة من تذكارىا ا١بزعا ... ىيج  ٕب ا٥بم واألحزان والوجعا
 أال ٚبافون قوماً ال أبا لكم ... أمسوا إليكم كأمثال الدبا سرعا
 أحرار فارس أبناء ا٤بلوك ٥بم ... من ا١بموع ٝبوع تلقط السلعا

ن السعدي حْب وجو معاوية عامر بن ا٢بضرمي إٔب البصرة فنزل ولذلك قال مرة بن ٧بكا
ُب ٛبيم يدعوىم إٔب أخذ البصرة والوثوب بزياد خليفة عبد اهلل بن عباس على البصرة وقد 

 سار ابن عباس إٔب علي عليو السفام بالكوفة فقال مرة ٨بوفاً لقومو زاجراً ٥بم:
 رقادا قل  والليل مطبق بغراه ... أرقب النجم ال أحس

 إن حياً يرى الصفاح فساداً ... ويرى الغي ُب األمور رشادا
 لقريب من ا٥بفاك كما أه ... لك سابور بالعراق إيادا

ُب كلمة طويلة ٍب أرخوا بعام االنتقال من ديارىم إٔب بلد الروم وآخر من دخل منهم إٔب 
عْب ألفاً كانوا عل ىناك من أرض ا١بزيرة وا٤بوصل ُب خفافة عمر بن ا٣بطاب ٫بو من أرب

النصرانية وأنفوا من ا١بزية حْب أخذوا هبا وٛبيم تؤرخ بعام الكفال وىي ا٢برب الٍب كان  
 بْب ربيعة وٛبيم

وأسد وخزٲبة تؤرخ بعام مأقط الذي قتلوا فيو ا٤بلك حجر بن ا٢بارث بن عمرو آكل ا٤برار 
 تلوالكندي أبا امرئ القيس وُب ذلك يقول امرؤ القيس حْب بلغو ق

 أرق  لربق بليل أىل ... يلوح سناه بأعلى ا١ببل
 بنو أسد قتلوا رهبم ... أال كل شيء سواه جلل



واألوس وا٣بزرج ابنا حارثة تؤرخ بعام اآلطام ٤با ٙباربوا على اآلطام وىي ا٢بصون والقصور 
وذىب األصمعي ُب آخرين من أىل اللغة إٔب أهنا الدور ا٤بسطحة السقوف، وكان  

ا٣بزرج تتمنع هبا فأخرب  ُب أيام عثمان بن عفان ورسومها باقية إٔب وقتنا ىذا. األوس و 
قال قيس بن ا٣بصيم بن عدي بن عمرو بن سواد ابن ظفر األوسي يذكر اآلطام ُب 
 قصيدتو الٍب يذكر فيها يوم بعاث وىو أحد األيام ا٤بشهورة بْب األوس وا٣بزرج أو٥با:

 لعمرة وحشا غّب موقف راكب أتعرف ر٠باً كاطراد ا٤بذاىب ...
 وقال:

 فلوال ذرى اآلطام قد تعلمونو ... وترك الفضاشور كتم ُب الكواعب
وطئ وحليمة وا٠بو مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد ابن كهفان بن سبأ 
بن يشجب بن يعرب بن قحطان تؤرخ بعام الفساد وىي ا٢برب الٍب كان  بْب الغوث بن 

ن سعد بن فطرة بن طيء ٔببلي طيء أجأ وسلمى وما يلي ذلك من طيء وجديلة ب
فيما ذكرك ا٥بيثم بن  -السهل، دام  ىذه ا٢برب بينهم ثفاثْب ومائة سنة وفيها ولد 

حاًب بن عبد اهلل بن سعد بن ا٢بشرج بن امرئ القيس بن عدي ابن أيب  -عدي الطائي 
بن طيء، وأوس بن حارثة بن ألم أخزم بن ربيعة بن جرول بن ثعل ابن عمرو بن الغوث 

بن طريف من بِب مازن ابن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن طيء، وزيد ا٣بيل بن 
مهلهل بن زيد ابن منهب بن عبد رضا بن ا٤بختلس بن ثوب بن كنانة بن عدي بن مالك 
ْب بن نابل بن نبهان بن عمرو بن الغوث بن طيء، وقد ذكرنا حاٛباً وكان اعتزل حرهبم ح
تطاول  و٢بق ببِب بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة فنزل 

 عليهم وقال ٲبدحهم
 إن كن  كارىة لعيشتنا ... ىاٌب فحلي ُب بِب بدر
 جاورهتم زمن الفساد فنع ... م ا٢بي ُب السراء والضر

ل حلب إٔب وُب تلك ا٢بروب تفرق السلميون من طيء فلحقوا ٕباضر قنسرين من أعما
ىذا الوق  وخالطوا األسباط وغّبىم وتزوجوا فيهم، ومن لزم جبلي طيء أجأ وسلمى 



يقال ٥بم األجئيون وٓب يزل من وصفنا من قبائل العرب يؤرخون باألمور ا٤بشهورة من موت 
رؤسائهم ووقائع وحروب كان  بينهم إٔب أن جاء اهلل باإلسفام فأٝبع ا٤بسلمون على 

رة على ما ٫بن ذاكروه فيما يرد من ىذا الكتاب ُب خفافة عمر بن التأريخ من ا٥بج
ا٣بطاب رضي اهلل عنو وقد ذىب قوم من أصحاب السّب واآلثار إٔب أن آدم ٤با ىبط من 
ا١بنة وانتشر ولده أرخ بنوه من ىبوطو، فكان ذلك ىو التاريخ حٌب بعث اهلل نوحاً فأرخوا 

خ منو إٔب نار إبراىيم، فلما كثر ولد إبراىيم افَبقوا من مبعثو حٌب كان الطوفان فكان التاري
فأرخ بنو إسحاق من نار إبراىيم إٔب يوسف، ومن يوسف إٔب مبعث موسى ومن مبعث 
موسى إٔب ملك داود وسليمان، وما كان بعد ذلك من الكوائن واألحداث وأرخ بنو 

ؤرخون بذلك حٌب تفرق  إ٠باعيل من بناء البي  حْب بناه إبراىيم وإ٠باعيل فلم يزالوا ي
معد، وكان كلما خرج قوم من هتامة أرخوا ٗبخرجهم، ومن بقي بتهامة من بِب إ٠باعيل 

يؤرخون ٖبروج آخر من خرج منها من قضاعة وىم سعد وهند وجهينة بنو زيد بن ليث بن 
سود بن أسلم بن ا٢باف بن قضاعة حٌب مات كعب بن لؤي فأرخوا من موتو إٔب الفيل، 

ن كان يؤرخ بيوم الفجار بْب قريش وسائر كنانة بن لؤي، وبْب قيس ابن عيفان ٤با ومنهم م
قتل الرباض بن قيس بن رافع الضمري ضمرة بكر بن عبد مناة بن كنانة عروة الرحال بن 
جعفر بن كفاب واحتوى على اللطيمة الٍب كان  معو للنعمان بن ا٤بنذر، فاقتتل  قيس 

الظفر لكنانة على قيس وحضر ىذا الفجار رسول اهلل صّلى اهلل وكنانة قتاالً شديداً فكان 
عليو وسّلم ولو عشرون سنة، وإ٭با ٠بي الفجار ألهنم تفاجروا فيها واقتتلوا ُب األشهر ا٢برم 

 وىو من أيام العرب ا٤بذكورة، وُب ذلك يقول خداش بن زىّب العامري
 ارماففا تدعو٘ب بالفجار فإنو ... أحل ببطحاء ا٢بجون احمل

 وقال ُب ذلك أبو أ٠باء الضريبة النصري نصر بن سعد بن بكر بن ىوازن
 ٫بن كنا ا٤بلوك من أىل ٪بد ... وٞباة الذمار عند الدمار



 ومنعنا ا٢بجاز ُب كل حي ... فمنعنا الفجار يوم الفجار
والفجار أربعة األول يعرف بفجار الرجل وىو بدر بن معشر الضمري والثا٘ب الفجار 

ف بالرباح وىو القرد، والثالث فجار ا٤برأة القيسية، والرابع فجار الرباض وىو أعظمها ا٤بعرو 
ومنهم من كان يؤرخ ٕبلف الفضول، وكان بعد منصرفهم من الفجار ألجل رجل من بِب 
زبيد وٝباع بِب زبيد منبو بن صعب بن سعد العشّبة بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب 

باع سلعة لو من العاص بن وائل السهمي فدافعو الثمن فلما بن عريب بن زيد بن كهفان 
 آيس عفا على أيب قبيس فنادى

 يا للرجال ٤بظلوم بضاعتو ... ببطن ملة نائي ا٢بي والنفر
 إن ا٢برام ٤بن ٛب  حرامتو ... وال حرام لثويب البس الغدر

رة وبنو فاجتمع  بنو ىاشم ونبو ا٤بطلب ابِب عبد مناف وزىرة بن كفاب وتيم بن م
ا٢بارث بن فهر فتحالفوا ُب دار عبد اهلل بن جدعان التيمي ليكونن مع ا٤بظلوم حٌب 
 ينصف، فسمتو قريش حلف الفضول، وُب ذلك يقول الزبّب بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم

 حلف  لنعقدن حلفاً علينا ... وإن كنا ٝبيعاً أىل دار
 ارنسميو الفضول إذا عقدنا ... يعز بو الغريب لدى ا١بو 
 ويعلم من حوإب البي  أنا ... أباة الضيم هنجر كل عار

قال النيب صّلى اهلل عليو وسّلم بعد مهاجرتو إٔب ا٤بدينة " لقد شهدت حلفاً ُب دار عبد 
اهلل بن جدعان لو دعي  إٔب مثلو ألجب  وما زاده اإلسفام إال تشديداً " فأما حلف 

ا ذكر أبو عبيدة معمر بن ا٤بثُب ُب كتاب ا٤بطيبْب فهو قبل حلف الفضول وكان سببو فيم
مناقب قريش وفضائلها أن قصي بن كفاب بن مرة ابن كعب بن لؤي كان جعل إٔب ابنو 
عبد الدار ا٢بجابة ودار الندوة واللواء وجعل إٔب ابنو عبد مناف السقاية والرفادة فلما  

والندوة من بِب عبد  كثرت بنو عبد مناف ُب ا١باىلية قالوا ٫بن أحق باللواء وا٢بجابة
الدار، فتفرق  عند ذلك قريش وعبد اهلل بن جدعان التيمي حي، وقال بعضهم واهلل ال 
يرد أمر قصي فنصرت بنو ٨بزوم وٝبح وسهم وعدي بِب عبد الدار وٙبالفوا عند الكعبة 



فسموا األحفاف فلما رأت ذلك بنو عبد مناف حالفوا بِب أسد بن عبد العزى وبِب زىرة 
فاب وبِب تيم بن مرة وبِب ا٢بارث بن فهر فتحالفوا ُب دار عبد اهلل بن جدعان بن ك

وجاءىم عبد اهلل بآنية فيها طيب فغمسوا أيديهم فيها، ويقال أخرج إليهم الطيب إحدى 
بنات عبد ا٤بطلب، ويقال إهنم وضعوا الطيب ُب ا٤بسجد وغمسوا أيديهم فيو ٍب مسحوا 

، وىؤالء ا٤بطيبْب. قال عمر بن أيب ربيعة ا٤بخزومي، ويقال الكعبة، فسموا أولئك األحفاف
 عبيد اهلل بن قيس الرقيات يذكر ا٤بطيبْب واألحفاف
 و٥با ُب ا٤بطيبْب جدود ... ٍب نال  ذوائب األحفاف
 إهنا بْب عامر بن لؤي ... حْب تدعى وبْب عبد مناف

بن ا٤بغّبة ا٤بخزومي والفيل  وبعث رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم وقريش تؤرخ ٗبوت ىشام
وقد ذكر لإلبراىيميْب تواريخ كثّبة منها التاريخ بوفاة إبراىيم ٍب بوفاة إسحاق وُب 

اإل٠باعيليْب من كان يؤرخ بوفاة إ٠باعيل وغّب ذلك ٩با قدمنا فيما سلف من كتبنا شرحو 
ربعون سنة، ومن فكان من آدم إٔب الطوفان فيما ذكر أىل الكتب ألفان ومائتان واثنتان وأ

الطوفان إٔب تبلبل األلسن بأرض بابل ستمائة وسبعون سنة، ومن تبلبل األلسن إٔب والدة 
إبراىيم أربعمائة وإحدى عشرة سنة، ومن والدة إبراىيم إٔب وفات موسى عليو السفام 

ٟبسمائة وٟبس وأربعون سنة، ومن وفاة موسى إٔب ابتداء ملك ٖب  نصر تسعمائة وٜبان 
سنة ومائتاً وستة وأربعون يوماً، ومن ابتداء ملكو إٔب أن ظهر على بِب إسرائيل  وسبعون

فسباىم إٔب بابل إحدى وثفاثون سنة وأربعة وثفاثون يوماً، فمن وفاة موسى إٔب سيب ٖب  
نصر لبِب إسرائيل ألف سنة وتسع سنْب واثنان وثفاثون يوماً، ومن سيب ٖب  نصر لبِب 

سيح عليو السفام تسعمائة سنة وٜبان سنْب وسبعة وثفاثون يوماً، ومن إسرائيل إٔب والدة ا٤ب
والدة ا٤بسيح إٔب ىجرة نبينا صّلى اهلل عليو وسّلم ستمائة سنة وتسع وعشرون سنة 

وثفاٜبائة وأحد وستون يوماً، فذلك سبعة آالف سنة وثفاٜبائة وثفاث وعشرون سنة وأحد 
 عشر شهراً وعشرة أيام



حاب التواريخ إٔب أن من آدم إٔب ابتداء ملك ٖب  نصر أربعة وذىب آخرون من أص
آالف وٜبا٭بائة سنة وأربعْب وسنة ومائتْب وٜبانية وأربعْب يوماً بالسنْب الفارسية الٍب ىي 
ثفاٜبائة وٟبسة وستون يوماً وربع ومن ابتداء ملك ٖب  نصر إٔب غلبة اإلسكندر لدارا بن 

ثفاٜبائة وتسعة وعشرون يوماً، ومن غلبة اإلسكندر إٔب دارا أربعمائة وتسع وعشرين سنة و 
قيام أردشّب بن بابك ٟبسمائة سنة وإحدى عشرة سنة ومائتان وستة وستون يوماً، وىذه 
ىي مدة ملوك الطوائف عند ىؤالء ومن قيام أردشّب إٔب ابتداء تاريخ يزدجرد أربعمائة 

يو السفام إٔب ابتداء ملك يزدجرد ستة وسبع وثفاثون سنة وٜبانية وعشرون يوماً فمن آدم عل
آالف سنة ومائتان وٟبس وعشرون سنة وثفاٜبائة وٜبانية وثفاثون يوماً الباقي إٔب ٛبام سبعة 
آالف سنة للعآب سبعمائة سنة وأربع وسبعون سنة وستة وعشرون يوماً وٝبلة السنْب من 

عليو وسّلم على ما توجبو التوراة ىبوط آدم عليو السفام من ا١بنة إٔب ىجرة النيب صّلى اهلل 
الٍب نقلها، ألبطلميوس ا٤بلك إٔب اللغة اليونانية، اثنان وسبعون حرباً من أحبار اليهود 
باإلسكندرية من أرض مصر، وأٝبعوا على صحتها على ما قدمنا فيما سلف من ىذا 

ْب ىذه الكتاب، ُب أخبار ملوك اليونانيْب ستة آالف سنة ومائتان وس  عشرة سنة وب
السنْب وما يوجبو حساب التوراة العربانية تفاوت كثّب وكذلك نسخة التوراة الٍب بأيدي 
السامرة، وىم الكوشان والدوستان من اليهود بأرض فلسطْب واألردن بينها وبْب ىاتْب 

أيضاً تفاوت بعيد، وقد ذكر عدة من مستأخري أصحاب السّب والتواريخ؛ أن من آدم إٔب 
ومائٍب سنة، ومن نوح إٔب إبراىيم ألف سنة ومائة سنة وثفاثاً وأربعْب سنة، نوح ألف سنة 

ومن إبراىيم إٔب موسى ٟبسمائة سنة وٟبساً وسبعْب سنة، ومن موسى إٔب داود ٟبسمائة 
سنة وتسعاً وسبعْب سنة، ومن وفاة موسى إٔب ملك اإلسكندر ألف سنة وأربعمائة سنة 

ف سنة وثفاثاً وٟبسْب سنة، ومن عيسى إٔب نبينا وسبع سنْب، ومن داود إٔب عيسى أل
٧بمد صّلى اهلل عليو وسّلم ستمائة سنة قال ا٤بسعودي: وفيما ذكرنا تنازع كثّب بْب 

األسفاف واألخفاف من األمم ومن عِب بتواريخ األنبياء وا٤بلوك، قد أتينا على ٝبيع ما 
فنون ا٤بعارف، وما جرى ُب  قيل ُب ذلك ُب كتاب مروج الذىب ومعادن ا١بوىر وُب كتاب



الدىور السوالف وُب كتاب االستذكار، ٤با جرى ُب سالف األعصار وغّبه، وإ٭با نذكر ُب 
ىذا ا٤بختصر ٤بعاً وجوامع استذكاراً ٤با تقدم من كتبنا فلنذكر سِب األمم الشمسية والقمرية 

 ٔب معرفتووشهورىا وكبسها ونسيئها، التصال ذلك ٗبا ذكرناه وا٢باجة الداعية إ
 ذكر ٝبل من الكفام ُب سِب األمم وشهورىا

 وكبسها ونسيئها وما اتصل بذلك
ٝبيع ما تؤرخ بو األمم من السنْب مشسية على ذلك عمل سائرىم من السريانيْب والفرس 
واليونانيْب والروم والقبط وا٥بند والصْب، إال العرب واإلسرائليْب ومقدار سنتهم الشمسية 

ائة وٟبسة وستون يوماً وربع يوم، وعلى التحقيق وجزء من ثفاٜبائة جزء من من الزمان ثفاٜب
يوم، ومراعاهتم ُب ذلك ابتداء سّب الشمس من نقطة االعتدال الربيعي إٔب عودىا إليها، 
وىم ٦بمعون على أن شهور سنتهم اثنا عشر شهراً، وإن كان  عدهتا ٨بتلفة ولذلك 

سنة فشهور اليونانيْب والروم الٍب غلب عليها تسمية احتاجوا إٔب كبس أيام لتتمة مدة ال
السريانيْب إياىا ٤بوافقتهم إياىم عليها، أو٥با تشرين األول وىو أحد وثفاثون يوماً، تشرين 
الثا٘ب ثفاثون يوماً، كانون األول أحد وثفاثون يوماً، وليلة ٟبسو عشرين منو ليلة ا٤بيفاد،  

باط ٜبانية وعشرون يوماً وربع، يعد ثفاث سنْب كانون الثا٘ب أحد وثفاثون يوماً، ش
متواليات ٜبانية وعشرون يوماً وُب السنة الرابعة ٘برب الكسور فيعد تسعة وعشرون يوماً، 

فتسمى تلك السنة كبيسة بسبب زيادة ذلك اليوم، آذار أحد وثفاثون يوماً، نيسان ثفاثون 
اً، ٛبوز أحد وثفاثون يوماً، آب أحد يوماً، أيار أحد وثفاثون يوماً، حزيران ثفاثون يوم

 وثفاثون يوماً، أيلول ثفاثون يوماً، فلذلك ثفاٜبائة وٟبسة وستون يوماً وربع يوم

فأما شهور الفرس فأو٥با فرودين ماه أول يوم منو النوروز معُب ذلك بالفارسية اليوم ا١بديد، 
أردهبش  ماه، خرداد ماه،  ألن ا١بديد ُب لغتهم نو واليوم روز وىو أعظم األعياد عندىم،

تّب ماه، مرداد ماه، شهرير ماه، مهر ماه يوم السادس عشر منو ا٤بهرجان وبينو وبْب النوروز 
ستة أشهر ونصف تكون أياماً مائة وٟبسة وتسعْب يوماً، آبان ماه يوم السادس والعشرين 



سة كبيسة ال تعد من منو تدخل األيام العشرة ا٤بعروفة بالفرودخان منها ٛبام آبان ماه وٟب
الشهور تسمى األندرجاىان، آذر ماه أول يوم منو ركوب الكوسج بالعراق وغّبىا من 

أرض فارس وذلك من رسوم الفرس ُب أيام ملوكها، دٲباه، هبمن ماه، أسفندرامذ ماه، عدد  
كل شهر منها ثفاثون يوماً وىي ىرمز، هبمن، أردهبش ، شهرير، أسفندارمذ، خرداد، 

ديباذر، آذر، آبان، خور، ماه، تّب، جوش، ديبمهر، مهر، أسروش، رشن، مرداد، 
فروردين، هبرام، رام، باد، ديبدين، دين، أرد، أشتاد، أ٠بان، زامياد، مارسفند، أنّبان، 

وليس يتكرر كتكرار أيام ا١بمعة للعرب فتصّب ٝبلتها مع ا٣بمسة أيام الغّب معدودة ثفاٜبائة 
وا يؤرخون ربع اليوم الذي ٯبب لتمام السنة إٔب مائة وعشرين سنة وٟبسة وستْب يوماً، وكان

فيكبسون حينئذ شهراً وإ٭با امتنعوا من كبس يوم ُب أربع سنْب ألمور ذكروىا منها 
اعتقادىم ُب أيام شهورىم أهنا أ٠باء مفائكة وكراىيتهم أن يزيدوا فيها ما ليس منها وغّب 

كرنا من كتبنا، و٤با زال ملكهم وفني  ملتهم، ذلك من الوجوه ٩با تقدم شرحها فيما ذ 
وذىب من كان يكبس ذلك ربع اليوم من ملوكهم انتقل  أيامهم فدار نورزىم ُب مدة 
مائتْب وٟبسْب سنة إٔب أيام ا٤بعتضد ٫بواً من شهرين وتقدم لذلك استفتاح ا٣براج عن 

ة ٫بواً من مدة للهجر  131الوق  الذي ٰبصل فيو غفال الناس فرده ا٤بعتضد ُب سنة 
شهرين وقرره على الشهور السريانية لئفا يعود دورانو إذ كان  ٧بفوظة بالكبس ال يتغّب 

أوقاهتا فجعلو ُب اليوم ا٢بادي عشر من حزيران، ونسب إليو فقيل النوروز ا٤بعتضدي، وبقي 
، النوروز الفارسي يدور ُب سائر الفصول األربعة فيتقدم ُب كل مائة وعشرين سنة شهراً 
وإ٭با كان موقعو ُب أول الفصل الصيفي، وا٤بهرجان ُب أول الفصل الشتوي فأما القبط 
فيوافقون الفرس ُب عدد أيام شهورىم وىي ثفاثون يوماً، أول شهورىم توت أول يوم منو 
النوروز القبطي بأرض مصر، بابو، ىتور، كيهك، طوبو، أمشّب، برمهات، برموده، بشنس، 

وُب آخر مسى تكبس ا٣بمسة أيام ا٤بسماة بالقبطية إبغمنا وتعرف  بؤونو، أبيب، مسرى،
باللواحق يفعلون ذلك ثفاث سنْب متواليات فإذا كان  السنة الرابعة جعلوا الكبيسة ستة 
أيام لتنجرب األرباع من اليوم الواجبة لكل سنة فتحصل أيام سنتهم على ا٢بقيقة ثفاٜبائة 



العرب فإهنا تراعي رؤية األىلة فتجعل حساب سنتها وٟبسة وستْب يوماً وربع يوم فأما 
عليها شهورىم شهر ثفاثون يوماً، وشهر تسعة وعشرون يوماً، فيكون ستة أشهر من السنة 
تامة وستة ناقصة وأيام سنتهم ثفاٜبائة وأربعة وٟبسون يوماً با٢بساب ا٤بطلق وىو ا١بليل 

سنة تزيد ُب كل ثفاثْب سنة أحد عشر فأما على التحصيل والتدقيق فإن عدد ىذه األيام لل
يوماً تكون حصة السنة والواحدة من ذلك ٟبساً وسدس يوم فتكون أيام السنة با٢بقيقة 
ثفاٜبائة وأربعة وٟبسْب يوماً وٟبساً وسدس يوم والسنة الٍب ينجرب فيها ىذا الكسر تكون 

اب ا٤بصحح من شهورىا سبعة تامة وٟبسة ناقصة وىذا العدد أليام الشهور ىو با٢بس
اجتماع الشمس والقمر ٗبسّبٮبا األوسط فأما برؤية األىلة فإنو ٱبتلف بزيادة ونقصان 

فيمكن أن تكون شهور متوالية تامة وشهور متوالية ناقصة، وال يكاد يتفق ُب كل وق  أن 
م يكون أول ا٢بساب بالشهور والرؤية يوماً واحداً إال أهنما يتساويان على مرور الزمان وأيا
العرب الٍب تعد هبا من غروب الشمس وىي األيام السبعة الٍب أو٥با األحد ابتداؤه من 
غروب الشمس من يوم السب  وآخره غروهبا ُب يوم األحد وكذلك سائر األيام، وإ٭با 

جعلوا ابتداء كل يوم بليلتو من وق  غروب الشمس ألجل أهنا تعد أيام الشهر من وق  
ل تكون عند غروب الشمس فأما من ٠بينا من األمم ٩بن ال يراعي رؤية ا٥بفال ورؤية ا٥بفا

ُب الشهور رؤية األىلة فإن النهار عندىم قبل الليل وابتداء كل يوم بليلتو من وق  طلوع 
 الشمس إٔب وق  طلوعها من الغد

قال ا٤بسعودي: وقد كان العرب ُب ا١باىلية تنسئ ألجل اختفاف الزمان وا٤بواقي  وما بْب 
ة الشمسية والقمرية وفيو أنزل " إ٭با النسئ زيادة ُب الكفر " وكان ا٤بتولون لذلك السن

النسأة من بِب ا٢بارث بن كنانة بن مالك ابن خزٲبة بن مدركة بن إلياس بن مضر، أو٥بم 
أبو ٜبامة جنادة بن عوف بن أمية وكان يعرف بالقلمس وبو ٠بي من بعده من النسأة فقيل 

ئون ُب كل ثفاث سنْب شهراً يسقطونو من السنة ويسمون الشهر القفامس وكانوا ينس
الذي يليو با٠بو، وٯبعلون يوم الَبوية ويوم عرفة ويوم النحر الثامن والتاسع والعاشر من 



ذلك الشهر، فيكون ذلك دائراً ُب سائر شهور السنة موجباً، وكانوا بذلك مقاربْب لغّبىم 
. فلم يزالوا على ذلك إٔب أن ظهر اإلسفام وفتح من األمم ُب مدة زمان سنتهم الشمسية

رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم مكة فوجو أبا بكر ُب السنة التاسعة من ا٥بجرة على ا٤بوسم 
فحج بالناس وىي آخر حجة حجها ا٤بشركون وكان ا٢بج ُب تلك السنة يوم العاشر من 

 صّلى اهلل عليو وسّلم مع علي ذي القعدة ونزل  آيات من سورة براءة فبعث هبا رسول اهلل
بن أيب طالب عليو السفام وأمره بقراءهتا على الناس ٗبُب، وكان  األشهر الٍب قال " 
فسيحوا ُب األرض أربعة أشهر " عشرين يوماً من ذي القعدة وذا ا٢بجة واحملرم وصفر 

اً عليو السفام وعشرة أيام من شهر ربيع األول، وأمر رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم علي
بأداء أربع كلمات: " أن ال ٰبجن بعد ىذا العام مشرك، وال يطوفن بالبي  عريان، وال 
يدخل ا١بنة إال مسلم، ومن كان  بينو وبْب رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم مدة فأجلو 
إٔب مدتو " فلما كان من قابل حج رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ُب ذي ا٢بجة وىي 

الوداع، وخطب الناس، فقال " أال إن الزمان قد استدار كهيئتو يوم خلق اهلل  حجة
السموات واألرض السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو ا٢بجة واحملرم 
ورجب مضر بْب ٝبادى وشعبان " ىذه حكاية لفظو عليو السفام، ولو عد عاد ىذه 

القعدة وذي ا٢بجة لكان ذلك جائزاً، وإ٭با ذكرنا ىذا األشهر، فبدأ باحملرم ٍب رجب وذي 
ألن ُب الناس من ٯبعلها من سنتْب، والنيب صّلى اهلل عليو وسّلم إ٭با قال منها، فدل على 
أهنا من سنة واحدة فأما اإلسرائليون: فاألمشعث منهم، وىم ا١بمهور األعظم يراعون رؤية 

 ذلك العّبور.األىلة، وعدد األشهر. وحصر أيامها ويسمون 
ورأي  األقباط بأرض مصر يسمونو األفقطي، ومراعاهتم ذلك ألجل عيد الفصح. ٍب 
تنازعوا بعد ذلك فقال فريق من العنانية، وأصحاب عنان بن نبادود، وكان من رؤساء 

ا١بوأب بأرض العراق، والقرائية، أهنم ال يوقعون الفصح حٌب يتكامل إدراك السنبل ويسمونو 
م من يقول بالفصح عند إدراك البعض منو ال يراعي الكل قال ا٤بسعودي: وقد أبيب، ومنه

ذكرنا فيما سلف من كتبنا تنازع من ذكرنا من األمم ُب السنْب الشمسية والقمرية 



وشهورىا. وكيفية كبس األمم ونسيئها، والعلة ُب ذلك على الشرح واإليضاح، وا٣بفاف 
ُب أرصادٮبا، وطلبهما مقدار سنة الشمس وما  بْب أبرخس ومتبعيو وأبطلميوس القلوذي

ذىب إليو أبرخس من أن ذلك يعلم بوجهْب، أحدٮبا مقارنة الشمس للكواكب الثابتة الٍب 
 عودهتا إليها، فإن مدة ذلك من الزمان ثفاٜبائة وٟبسة وستون يوماً، وأقل من ربع يوم.

سنة الشمس حركتها وما ذىب إليو أبطلميوس من أن الغرض والغاية ُب علم زمان 
واتبداؤىا من نقطة الفلك ا٣بارج ا٤بائل حٌب يعود إٔب تلك النقطة وأن مدة ذلك من الزمان 
ثفاٜبائة وٟبسة وستون يوماً، وربع يوم إال جزٌء من ثفاٜبائة جزء من يوم علىما قلنا، وعليو 

 العمل األعم ُب وقتنا ىذا.
دينة اإلسكندرية من بفاد مصر، وما ومقدار ا٤بدة بْب رصد أبرخس ورصد أبطلميوس ٗب

بْب رصد أبطلميوس ورصد ا٤بأمون الشماسية من بفاد دمشق من أرض الشأم ُب سنة 
 ليزدجرد وعليو حل الزيج ا٤بمتحن. 106للهجرة واول يوم من فروردين ماه سنة  161

عدة  وما ذىب  إ٥بي ا٥بند ُب مدة أيام الدنيا، وتنازعهم ُب عدهتا، وأن األصل ُب ذلك
أيام السندىند تفسّب ذلك دىر الدىور، وىو الكتاب ا١بامع لعلم األففاك والنجوم 
وا٢بساب وغّب ذلك من أمر العآب، وعنو ناضل أبطلميوس وشاهبو بأرصاد أبرخس 

وأرصاده وكيف عمل  ا٥بند كتاب األرجبهز من كتاب السند ىند األرجبهز جزء من ألف 
 ند من كتاب األرجبهزجزء من السند ىند، وكتاب األرك

وأن اهلل عز وجل بلطيف حكمتو وعظيم قدرتو خلق الكواكب على قدر أوجاهتا، 
وجوزىراهتا ُب أول دقيقة من ا٢بمل، ٍب سّبىا ٝبيعاً فتحرك  ٝبلة واحدة ُب طرفة عْب 
على سّبىا ا٤بعلوم، فكان  حركتها أول يوم من الدنيا، وال تزال تسبح ُب دور الفلك فإذا 

ع  ُب موضع منو أثرت ُب العآب تأثّباً عظيماً مذكراً بدبور واحَباق وغّب ذلك، اجتم
وكثّباً ما ال ٘بتمع كلها، وإن اجتمع  كلها ٓب ٘بتمع أوجاهتا وجوزىراهتا إٔب ا٤بوضع الذي 
فهي خلق  هبيئتها األؤب، وذلك انقضاء الدنيا عندىم، فإن ٝبيع أيام السند ىند مذ أول 



اكب إٔب أن ٘بتمع ٝبيعها من السنْب أربعة آالف ألف ألف وثفاٜبائة ألف ما دارت الكو 
ألف وعشرون ألف ألف سنة مشسية على مدار الشمس، السنة منها ثفاٜبائة وٟبسة 

وستون يوماً وربع يوم وٟبس ساعة وجزء من أربعمائة جزء من ساعة وما ُب بي  الذىب 
اإلسكندر ا٤بلك من حساب ظهور البد بأعإب أرض ا٥بند ومشارقها، وىو الذي دخلو 

األول بأرضهم، وتارٱبو أن ذلك اثنا عشر ألف ألف عام مضروبة ُب ستة وثفاثْب ألف 
عام على ما قدمنا فيما سلف من ىذا الكتاب وتنازع حكماء األمم من الفلكية وغّبىم 

لك  ُب أوج الشمس وىو أعلى موضع ُب فلكها وجوزىرىا من ٙبتها مقابل لو، وكذلك 
للهجرة أنو ُب س   543كوكب من السبعة وعند كثّب منهم ُب ىذا الوق  وىو سنة 

درج ونصف من ا١بوزاء أيضاً على ما ذكرنا من الدرج فيها، وعلى مذىب السند ىند ُب 
سبع عشرة درجة وٟبس وٟبسْب دقيقة، وأربع عشرة ثانية من ا١بوزاء كذلك ذكر ُب زيج 

ج حبش بن عبد اهلل السند ىند، ألن ٢ببش ثفاث زٯبات ٧بمد بن موسى ا٣بوارزمي، وزي
ا٤بشهور عند الناس زيج ا٤بمتحن والثا٘ب السند ىند، وٓب ٱبالف ا٣بوارزمي فيو إال بدقائق، 

والثالث الشاه، فإذا قيل زيج حبش مطلقاً فإ٭با يراد بو ا٤بمتحن والذي حكاه عن 
ذكر أصحاب زيج الشاه أنو ُب أبطلميوس فهو قانون ثاون، وثاون عن اجملسطي أخذ و 

عشرين درجة من ا١بوزاء، وذكر أصحاب زيج ا٤بمتحن أنو كان ُب السنة الٍب قبس فيها 
، على ما قدمنا ُب ىذا الباب ُب اثنتْب وعشرين درجة وتسع وثفاثْب 161وىي سنة 

ا دقيقة من ا١بوزاء وذىب ما شاء اهلل ا٤بنجم إٔب أن أوج الشمس ىو عضادة عدل اهلل هب
الفلك، وىذا أحد ما عن  بو، وما ذىب إليو ا٥بند وغّبىا من أن األوج يتحرك ُب كل 
مائة سنة درجة واحدة، فيكون مقامو ُب كل برج ثفاثة آالف سنةوقطعو الفلك ُب ستة 
وثفاثْب ألف سنة وكيفية تنقلو ودورانو إذا انتقل عن الربوج الشمالية إٔب ا١بنوبية انتقل  

 شمال جنوباً وا١بنوب مشاالً والعامر غامراً والغامر عامراً.العمارة فصار ال
وأنو ال خفاف بْب حكماء ا٥بند والكلدانيْب وا٤بصريْب واليونانيْب والروم وغّبىم، وبْب 
منجمي عصرنا وفلكية وقتنا أنو ُب برج ا١بوزاء، وإ٭با التنازع بينهم ُب ثباتو وتنقلو على ما 



ا٢برا٘ب رسالة ُب نصرة رأي أبرخس على أن ألوج الشمس ذكرنا ولثاب  بن قرة الصابئ 
حركة ٨بالفاً لقول أبطلميوس، وقد امتحن ىذه الرسالة عدة من أىل ا٥بندسة فوجدوا األوج 
 ُب أربع وعشرين درجة ودقائق كثّبة تكون من أول ا٢بمل أربعاً وستْب درجة ودقائق كثّبة.

إال ٧بمد بن جابر البتا٘ب  -م أٝبعوا وىذا خفاف ٤با ذكر أصحاب رصد ا٤بمتحن؛ ألهن
على أن بعد األوج من رأس ا٢بمل اثنتان وٜبانون درجة وتسع وأربعون دقيقة  -ا٢برا٘ب 

وذكرنا ما ذىب إليو ىؤالء من أن السبب ُب كسوف القمر أن ضوءه إ٭با ىو شيء يقبلو 
أو سَب بعضو  من الشمس، فمٌب هتيأ أن يكون ظل األرض فيما بْب الشمس والقمر فسَبه

انكسف أو انكسف بعضو على قدر ما يسَب منو وأن السبب ُب كسوف الشمس أن 
القمر يسَب الشمس عنا ولذلك صار كسوف القمر إ٭با يعرض ُب وق  مقابلتو الشمس، 

وكسوف الشمس إ٭با يعرض ُب وق  االجتماع، وأن أقل ما يكون بْب الكسوفْب 
مرية وذلك على األمر األوسط، وأنو قد ٲبكن أن الشمسية والقمرية ٝبيعاً ستة أشهر ق

يكون بْب كسوفْب مشسيتْب أو قمريتْب ٟبسة أشهر، وذلك عند اتفاق شهور عظمى. 
وٲبكن أن يكون بْب كسوفْب ستة أشهر، وذلك عند اتفاق شهور صغرى. وأنو ال ٲبكن 

 من أن تنكسف الشمس ُب شهر واحد مرتْب ُب موضع واحد وال ُب موضعْب ٨بتلفْب
األقاليم الشمالية أبداً، وقد ٲبكن ذلك ُب موضعْب ٨بتلفْب عن خط االستواء أحدٮبا ُب 

 األقاليم الشمالية واآلخر ُب الناحية ا١بنوبية

وما ذىبوا إليو من أنو إذا كان الصيف ُب ناحية الشمال كان الشتاء ُب ناحية ا١بنوب؛ 
ناحية الشمال، وألجل ذلك صار نيل وإذا كان الصيف ُب ناحية ا١بنوب كان الشتاء ُب 

مصر زائداً ُب الشهور الصيفية لَبادف الشتاء واألنداء بسائر أرض األحابش من النوبة 
والزغاوة والزنج إٔب جبل القمر الذي وراء خط االستواء ومبدأ منبع عيون النيل منو، 

بحار واألهنار ومصب السيول إليو على ما قدمنا فيما سلف من ىذا الكتاب عند ذكرنا ال
 الكبار.



وكذلك الشتاء بأرض ا٥بند سبيلو سبيل شتاء أرض األحابش واليمن على ما شاىدناه 
 505بأرض الفار الكبّبة من أرض ا٥بند وغّبىا ٩با ذكرنا من البفاد وذلك ُب سنٍب 

 ويسمى ىناك اليسارة. 504و
لشمال إٔب ا١بنوب ومن والعلة ُب ذلك عند من ذكرنا كون الشمس وتنقلها ُب الربوج من ا

ا١بنوب إٔب الشمال إذا قرب  من موضع كان الصيف، وإذا بعدت عنو كان الشتاء، وأنو 
إذا كان ُب مكان هنار كان ُب ضده ليل، وإذا كان ُب موضع ليل كان ُب ضده هنار، وأن 
نصف األرض أبداً هنار ونصفها أبداً ليل، والشمس حيث كان  من ٝبيع نواحي األرض 

بع فإهنا إ٭با تضيء على نصف األرض سواء ربع أمامها وربع خلفها وربع عن ٲبينها األر 
وربع عن مشا٥با، وذلك ٛبام نصف األرض والنصف اآلخر سَبه أن تضيء فيو كثافة 

األرض وتدويرىا فيكون ُب ذلك النصف الذي ال تضيء فيو الليل ألن الليل ظل األرض 
يثما كان  الشمس فهناك النهار، وحيث ال إذا سَب بعها عن بعض ضوء الشمس، فح

 ترى فهناك الليل.
وما ذىبوا إليو من أن أقواماً يشتون مرتْب ويصيفون مرتْب ُب سنة واحدة، وىم أىل خط 
االستواء الذي يقسم ٦برى الشمس بنصفْب يأخذ من الشرق حٌب يعود إٔب الشرق وا٤بدن 

 ّب ذلك من البفاد.الٍب على ىذا ا٣بط فزان وأزين وعدن والشحر، وغ
وأن الشمس إذا صارت إٔب أول برج ا٢بمل كان ا٢بر عندىم مفرطاً جداً، وإذا صارت إٔب 

السرطان زال  عن ٠ب  رءوسهم أربعاً وعشرين درجة الٍب ىي ا٤بيل فشتوا، ٍب تعود 
الشمس إليهم إذا صارت إٔب أول ا٤بيزان فيصيفون ثانية ويشتد ا٢بر عليهم، فإذا ىي زال  

 ناحية الربع ا١بنويب وصارت إٔب أول ا١بدي شتوا ثانية، وأهنم على ىذا الَبتيب إٔب
يصيفون مرتْب ويشتون مرتْب، غّب أن شتاءىم أبداً قريب من صيفهم وأنو قد يكون ُب 

بعض ا٤بواضع مقدار شهر من الصيف هنار كلو، ال ليل فيو. وشهر من الشتاء ليل؛ ال هنار 
الباقية من السنة كل يوم وليلة أربعاً وعشرين ساعة. وىي ا٤بواضع  فيو. وتكون العشرة أشهر

الٍب يرتفع فهي القطب عن اآلفاق سبعة وستْب جزء وربعاً، فهناك يكون مدار ما بْب 



النصف من ا١بوزاء إٔب النصف من السرطان ظاىراً فوق األرض أبداً، وما بْب النصف من 
قالوه ُب ا٤بواضع الٍب يطول هنارىا، ويقصر ليلها القوس إٔب نصف ا١بدي غائباً أبداً وما 

حٌب يكون الساعة والساعتْب والثفاث وذلك ُب أقاصي بفاد الروم، وبفاد الربغر، وبفاد 
خوارزم، ٩با يلي البحر ا٣بزري وما قالوه ُب الساعات ا٤بعتدلة وىي الٍب تكون كل ساعة 

ت الزمانية وىي ا٤بعوجة الٍب تكون  منها ٗبقدار ما يدور الفلك ٟبس عشرة درجة. والساعا
كل واحدة منها مقدار نصف سدس النهار، ونصف سدس الليل وما ذىبوا إليو من 
تأثّبات الكواكب السبعة من النّبين وا٣بمسة، وخاصتها ُب األديان والبقاع وا٢بيوان 

 والنبات وغّب ذلك.
لة ُب مطر اإلقليم األول ُب وفيما خالف بْب لغات الناس وألواهنم ُب ا٤بعمور األرض، والع

 القيظ دون سائر البفاد.
وما قالوه ُب العلة الٍب صار ٥با كثّب من ا٤بواضع ال ٛبطر كفسطاط مصر وغّبىا إال اليسّب، 
وأن السبب ُب ذلك: أن جزء بفاد مصر من جهة مشا٥با عادم ا١ببال الشوامخ، وأكثر ما 

 مصر جبال البجة كا٤بقطم وما يليو، يسيل إليو من جهة ٕبر ا٢ببشة، ٰبجز بينو وبْب
فيمنع ذلك البخار فيسيل إٔب جهة الشام والعراق، وليس ُب ٠ب  مصر من جهة ا١بنوب 
 ٕبر، فما يسيل إٔب ٠بتها من البخار أقل ٩با يسيل من جهة ٕبر ا٢ببشة إٔب الشأم والعراق.

يفان تلك األٖبرة إٔب والنيل يعْب حركة ا٥بواء من ا١بنوب إٔب الشمال ٔبريتو، فينقاد س
الشمال ُب بفاد كلها حارة؛ لقلة العرض و٦باورة البحار، أما ٕبر ا٢ببشة فمن جهة شرقها، 

وأما ٕبر اإلسكندرية وىو ٕبر الروم فمن جهة مشا٥با، فيحمي جوىا ففا يغلظ البخار 
الشمال السائل غليو وال ٯبتمع حٌب ٱبالط ٕبر اإلسكندرية وٲبتزج بو، وٯبوزان معاً جهة 

من بفاد أورُب، وإذا صارا إٔب ا٤بوضع الذي يعرض ٥بما فيو اال٫بصار بربد ا١بو وما ٰبيط بو 
من ا١ببال سال  تلك األٖبرة ىنالك، فصارت أمطاراً ُب تلك ا٤بواضع الشمالية، فلهذه 

 العلة عدم أىل مصر ا٤بطر.



ره فقبل  تلك األرض وألن النيل بزيادتو يفيض على بفاد مصر، فإذا نقص تراّد إٔب قع
حسياً كثّباً، لكثرة إقامة ا٤باء عليها، فيكثر ما يرتفع من أرضها ُب كل يوم من البخار ٕبر 
الشمس، فإذا جاء الليل يربد حرىا باإلضافة إٔب قدر ما كان عليو عند شروق الشمس، 

صار طفاً فاستحال البخار ماء، فسال بالليل سيفاناً ضعيفاً لعدمو التكاثف واال٫بصار، ف
عائداً إٔب األرض، ولعلل غّب ذلك ذكروىا وٯبوز أن يكون ذلك لعلل استأثر اهلل عز وجل 

بعلمها، وٓب يظهر أحداً من خلقو عليها، ٤با ىو عز وجل أعلم بو من عمارة البفاد، 
وصفاح العباد قال أبو ا٢بسن علي بن ا٢بسْب ا٤بسعودي: و٤با ذكرنا شرح طويل والكفام 

 ومن ضمن االختصار، ٓب ٯبز لو اإلكثار.فيو كثّب، 
وإ٭با نذكر ُب ىذا الكتاب طرفاً من كل باب ليستدل الناظر فيو ٗبا ر٠بناه على ا٤براد ٩با 

تركنا، قانعْب بالتعريض واإلشارة من التطويل ُب العبارة فإذ ذكرنا جامع التأريخ من آدم إٔب 
، ونسيئها وكبائسها، وما اتصل بذلك نبينا صّلى اهلل عليو وسّلم، وسِب األمم وشهورىا

فلنذكر اآلن التأريخ من مولد رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم إٔب مبعثو وىجرتو ووفاتو، 
 ومن كان بعده من ا٣بلفاء وا٤بلوك إٔب ىذا الوق .

 ذكر التأريخ من مولد رسول اهلل
لفاء وا٤بلوك بعده وأيامهم ومبعثو وىجرتو ومغازيو وسراياه وسواريو وكتابو ووفاتو وتأريخ ا٣ب

وكتاهبم ووزرائهم وحجاهبم وقضاهتم ونقوش خواتيمهم وما كان من ا٢بوادث العظيمة 
 ُب خفافة ا٤بطيع 543الديانية وا٤بلوكية ُب أيامهم وحصر توارٱبهم إٔب سنة 

د قد ذكرنا فيما سلف من كتبنا تواتر النذارات، وما ظهر ُب العآب من اآليات ا٤بؤذنة ٗبول
نبينا صّلى اهلل عليو وسّلم ونبوتو، وما أيد اهلل بو عند مبعثو من ا٤بعجزات والدالئل 

والعفامات، مثل إنبائو بالكائنات قبل كوهنا، وإطعامو ا٣بلق الكثّب من الزاد القليل، وىطل 
 الغمام، ونطق الذراع، وٙبويلو ا٤باء ا٤باّب عذباص، وإروائو ا٣بلق الكثّب من ا٤باء اليسّب،

 وغّب ذلك.
وما أتى بو من القرآن ا٤بعجز الذي عجز ا٣بلق أن يأتوا ٗبثلو مع ٙبديو إياىم وتقريعهم 



 بالعجز عنو.
فأغُب ذلك عن إعادة شيء منو ُب ىذا الكتاب لشرطنا فيو على أنفسنا االختصار 
اهلل واإلٯباز، و٫بن بادئون ٕبصر التاريخ من مولده صّلى اهلل عليو وسّلم كان مولد رسول 

صّلى اهلل عليو وسّلم ٧بمد بن عبد اهلل بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم بن عبد مناف بن قصي 
بن كفاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن غالب بن النضر بن كنانة بن 
خزٲبة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد وإ٭با ٓب نتجاوز بنسبو صّلى اهلل عليو 

و عن ذلك بقولو " كذب النسابون " وإذ كان التنازع بْب معد وإ٠باعيل وسّلم معداً لنهي
بن إبراىيم يكثر وٱبتلف، ُب العدد واأل٠باء والعمل ا٤بوروث الذي يقطع عليو وال ينازع 
فيو؛ اتصال نسبو إٔب معد بن عدنان وقد استقصينا شرح ذلك، وما قيل فيو من الوجوه ُب  

لف األعصار وأتينا فيما سلف من ىذا الكتاب على ما كتاب االستذكار، ٤با جرى ُب سا
اشتهر واستفاض من اتصال معد بإ٠باعيل بن إبراىيم، وما بْب إبراىيم وآدم من اآلباء، 
على ما ذكره أىل الكتاب وأىل النسب ويكُب أبا القاسم، وأمو آمنة بن  وىب بن عبد 

ربيع األول وقيل لعشر،  عام الفيل، لثمان خلون من شهر -مناف بن زىرة بن كفاب 
من بدء ملك ٖب  نصر. واليوم العشرون من  6561وىو اليوم الثامن من دٲباه سنة 

من ملك أنوشروان خسروا بن  51لإلسكندر بن فيلبس ا٤بلك، وسنة  331نيسان سنة 
قباذ بن فّبوز، وذلك بعد قدوم أصحاب الفيل مكة ٖبمسة وستْب يوماً، وقيل أقل من 

 ومهم مكة يوم األحد ٣بمس ليال خلون من احملرم.ذلك. وكان قد

وتوُب أبوه عبد اهلل بن عبدا٤بطلب وىو عليو الصفاة والسفام ٞبل. وقل بل مات بعد 
مولده بشهر، وقيل بل ُب السنة الثانية من مولده، وقيل بعد ٜبانية وعشرين شهراً من 

و ٟبس وعشرون سنة ودفع عليو مولده، وأنو كان خرج ُب ٘بارة إلىالشأم وتوُب با٤بدينة ول
الصفاة والسفام إٔب حليمة بن  أيب ذؤيب، وىو عبد اهلل بن ا٢بارث ابن شجنة بن جابر 
بن رزام بن ناصرة بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر ابن ىوازن لَبضعو فأرضعتو بلنب 



ن ناصرة بن بنيها عبد اهلل والشيماء وأنيسة بِب ا٢بارث بن عبد العزى بن رفاعة بن مفّان ب
قصية بن نصر بن سعد بن بكر والشيماء الٍب كان النيب صّلى اهلل عليو وسّلم عضها على  
كتفها، وىي ٙبملو ُب حال صباه، فلما ىزم  ىوازن ٕبنْب، واحتوى رسول اهلل صّلى اهلل 
عليو وسّلم على أموا٥بم وذراريهم سارت إليو الشيماء، فاستعفتو وذكرتو وأرتو أثر العضة 

رفها عليو الصفاة والسفام وكان ذلك أحد أسباب رد رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم فع
وسائر بِب ىاشم وبِب عبد ا٤بطلب بن ىاشم بن مناف ما صار إليهم من ذلك السيب، ورد 

 أصحابو ما صار إليهم منو حْب رأوا ذلك منو عليو الصفاة والسفام.
اً فيهم أربع سنْب، فلما كان ُب السنة ا٣بامسة وكان مقامو صّلى اهلل عليو وسّلم مسَبضع

ردتو حليمة إٔب أمو آمنة، فلما كان ُب السنة السابعة من مولده أخرجتو أمو إٔب أخوال 
جده عبد ا٤بطلب بن ىاشم من بِب عدي بن النجار با٤بدينة يزورىم، وأم عبد ا٤بطلب 

بن عدي بن النجار،  سلمى ابنة زيد بن عمرو بن لبيد بن حرام ابن خداش بن جندب
فتوفي  أمو عليو الصفاة والسفام باألبواء، وقدم  بو أم أٲبن وىي أم أسامة بن زيد بن 
حارثة إٔب مكة وُب السنة الثامنة من مولده توُب جده عبد ا٤بطلب، فضمو أبو طالب إليو 
ٕبّبا فكان ُب حجره حٌب بلغ ثفاث عشرة سنة، فخرج معو ُب ٘بارة إٔب الشام، فنظر إليو 

الراىب، فبشر بنبوتو، وأخرب بعفاماتو وحضر صّلى اهلل عليو وسّلم حرب الفجار، وحلف 
الفضول، على ما قدمنا فيما سلف من ىذا الكتاب ولو عشرون سنة و٤با كمل ٟبساً 
وعشرين سنة خرج ُب ٘بارة ٣بدٯبة بن  خويلد بن  أسد بن عبد العزى بن قصي بن  

ميسرة، فنظر نسطور الراىب إٔب إظفال الغمامة إياه، كفاب، إٔب الشأم مع غفامها 
وظهور اآليات فيو فبشر بنبوتو، و٤با عاد الغفام أخرب خدٯبة بذلك، فأرسل  إليو ُب 

تزوٯبها فتزوجها فلما كمل ٟبساً وثفاثْب سنة شهد بنيان الكعبة، وتراض  بو قريش ُب 
ك، فوضعو رسول اهلل صّلى اهلل وضع ا٢بجر األسود، حْب كثر من قبائلهم التنازع ُب ذل

عليو وسّلم ُب موضعو فلما بلغ أربعْب سنة بعثو اهلل عز وجل إٔب الناس كافة يوم االثنْب 
 6531لعشر خلون من شهر ربيع األول، وىو اليوم الثالث والعشرون من آبان ماه سنة 



ّلى اهلل لإلسكندر ا٤بلك، ولو ص 116من ملك ٖب  نصر، واليوم الثامن من شباط سنة 
عليو وسّلم يومئذ أربعون سنة وتنوزع ُب أول من آمن بو من الذكور، بعد إٝباعهم على أن 
أول من آمن بو من اإلناث خدٯبة. فقال فريق منهم أول ذكر آمن بو علي بن أيب طالب 

ىذا قول أىل البي  وشيعتهم، وروى ذلك عبد اهلل بن عباس بن عبد ا٤بطلب وجابر بن  -
ألنصاري، وزيد بن أرقم ُب آخرين وتنوزع ُب سنو يوم أسلم فقال فرقة كان  سنو عبد اهلل ا

يومئذ ٟبس عشرة سنة، وقال آخرون ثفاث عشرة سنة، وقيل إحدى عشرة سنة، وقيل 
تسع، وقيل ٜبان، وقيل سبع، وقيل س ، وقيل ٟبس وىذا قول من قصد إزالة فضائلو، 

، وصيب غرير، ال يفرق بْب الفضل ودفع مناقبو ليجعل إسفامو إسفام طفل صغّب
والنقصان، وال ٲبيز بْب الشك واليقْب، وال يعرف حقاً فيطلبو، وال باطفاً فيجتنبو وسنذكر 
فيما يرد من ىذا الكتاب، عند ذكرنا خفافتو ووفاتو ٝبفاً ٩با قيل ُب ذلك، وإن كنا قد 

فريق من ىؤالء، وما احتج ذكرناه فيما سلف من كتبنا مفسراً مشروحاً وأتينا على قول كل 
بو ٤بذىبو، وصحح بو قولو، والكفام بْب متكلمي العثمانية والزيدية من معتزلة البغداديْب 
القائلْب بإمامة ا٤بفضول، وغّبىم من البَبية، وفرق الزيدية والقطعية باإلمامة االثنا عشرية 

تابو، الذي رواه عنو منهم الذين أصلهم ُب حصر العدد ما ذكره ٙب بن قيس ا٥بفإب ُب ك
أبان بن أيب عياش أن النيب صّلى اهلل عليو وسّلم قال ألمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب 
 عليو السفام " أن  واثنا عشر من ولدك أئمة ا٢بق " وٓب يرو ىذا ا٣برب غّب سليم بن قيس

علي بن ٧بمد  وأن إمامهم ا٤بنتظر ظهوره ُب وقتنا ىذا ا٤بؤرخ بو كتابنا: ٧بمد بن ا٢بسن بن
بن علي بن موسى بن جعفر بن ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب ابن علي بن أيب طالب رضوان 
اهلل عليهم أٝبعْب واصحاب النسق منهم القائلون بأن اهلل عز وجل ال ٱبلي كل عصر من 
إمام قائم هلل ٕبق ظاىر ام باطن. وٓب يقطعوا على عدد ٧بصور، وال وق  معْب مفهوم. 

ن اهلل ورسولو على اسم كل إمام وعينو، إٔب أن يفِب اهلل عز وجل األرض وأن ذاك نص م
 ومن عليها.



وإ٭با ٠بوا القطعية لقطعهم على وفاة موسى بن جعفر وتركهم الوقوف عليو. وغّبىم من 
من ا٤بعتزلة  -فرق الشيعة وسائر من قال باختيار اإلمام وأن ذلك إٔب األمة أو إٔب بعضها 

وارج من األزارقة واإلباضية والصفرية والنجدات وسائر فرق ا٣بوارج إٔب وا٤برجئة وفرق ا٣ب
ىذه األصناف يرجعون وعنهم يتفرقون والنابة وا٢بشوية وغّبىم من فقهاء األمصار وقال 
آخرون: إن أول من آمن بو عليو الصفاة والسفام من الرجال أبو بكر الصديق عليو 

بّب بن نفّب، وإبراىيم النخعي ُب آخرين وقال السفام، روي ذلك عن عمرو بن عبسة، وج
آخرون: إن أول من آمن بو زيد بن حارثة الكليب مواله، روي ذلك عن الزىري، وعروة بن 
الزبّب، وسليمان بن يسار ُب آخرين وقال آخرون: أو٥بم إسفاماً خباب بن األرت من بِب 

مقام رسول اهلل صّلى اهلل عليو سعد بن زيد مناة بن ٛبيم وقال آخرون بفال بن ٞبامة وكان 
وسّلم ٗبكة بعد مبعثو ثفاث عشرة سنة وتوُب عمو أبو طالب ولو بضع وٜبانون سنة، 

وزوجتو خدٯبة بن  خويلد و٥با ٟبس ستون سنة، ُب السنة العاشرة من مبعثو بينهم ثفاثة 
لب من أيام وقيل أكثر من ذلك وذلك بعد إبطال الصحيفة وخروج بِب ىاشم بن عبد ا٤بط

ا٢بصار ُب الشعب بسنة وستة أشهر وكان مدة مقامهم ُب ا٢بصار ثفاث سنْب، وقيل 
سنتْب ونصفاً، وقيل سنتْب على ما ُب ذلك من التنازع وُب ىذه السنة وىي سنة ٟبسْب 
من مولده كان خروجو إٔب الطائف؛ وُب سنة إحدى وٟبسْب كان ا٤بسرى على ما ُب ذلك 

ة ُب كيفيتو ٍب ىاجر صّلى اهلل عليو وسّلم إٔب ا٤بدينة فدخلها يوم من التنازع بْب فرق األم
االثنْب الثنٍب عشرة ليلة خل  من شهر ربيع األول، ولو ثفاث وٟبسون سنة، وذلك ُب 
سنة أربع وثفاثْب من ملك كسرى أبرويز وأمر علياً رضي اهلل عنو بالتخلف بعده ليؤدي 

خروجو ثفاثة أيام؛ إٔب أن أدى ما كان عنده  عنو ودائع كان  للناس عنده، فتخلف بعد
من الودائع، ٍب ٢بق بو وقد كان رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم أمر أصحابو قبل ىجرتو 
با٥بجرة إٔب ا٤بدينة؛ فخرجوا أرسااًل، فكان أو٥بم إليها قدوماً أبو سلمة عبد اهلل بن عبد 

امر بن ربيعة، وعبد اهلل بن جحش األسد ابن ىفال بن عبد اهلل بن عمر بن ٨بزوم، وع
األسدي، وعمر بن ا٣بطاب، وعياش بن أيب ربيعة وكان أول لواء عقده رسول اهلل صّلى 



اهلل عليو وسّلم بعد قدومو ا٤بدينة ٢بمزة بن عبد ا٤بطلب ُب شهر رمضان لسبعة أشهر من 
يعَبض عّباً لقريش  قدومو إليها؛ ُب ثفاثْب راكباً من ا٤بهاجرين، إٔب العيص من بفاد جهينة

جاءت من الشأم تريد مكة، فلقي أبا جهل عمر بن ىشام بن ا٤بغّبة بن عبد اهلل بن عمر 
بن ٨بزوم بن يقظة ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وىو ُب ثفاٜبائة رجل من أىل 

 مكة، فتحاجزوا من غّب قتال، وُب ذلك يقول ٞبزة:
 ٓب يكن الح من قبلي بأمر رسول اهلل أول خافق ... عليو لواء

ٍب سرية عبيدة بن ا٢بارث إٔب رابغ، وىي على عشرة أميال من ا١بحفة ٤بن أراد من ا٤بدينة 
قديداً، وذلك ُب شوال لثمانية أشهر من قدومو ا٤بدينة، فلقي أبا سفيان صخر بن حرب 
بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف على ا٤باء ا٤بعروف بأحياء. وكان أبو سفيان ُب 

مائتْب، وعبيدة ُب ستْب راكباً من ا٤بهاجرين، وكان بينهم رمي من غّب سل السيوف وكان 
أول من رمى بسهم ُب اإلسفام سعد بن أيب وقاص مالك بن وىب بن عبد مناف بن 

 زىرة بن كفاب ُب ىذه السرية، وُب ذلك يقول سعد:
 أال ىل أتى رسول اهلل أ٘ب ... ٞبي  صحابٍب بصدور نبلي

 د رام ُب معد ... بسهم يا رسول اهلل قبليفما يعت
وبُب رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم بعائشة ابنة أيب بكر ُب شوال، وىي بن  سنْب، وقيل 

 دون ذلك، وكان تزوجها ٗبكة وىي ابنة سبع وقيل س 

ٍب سرية سعد بن أيب وقاص ُب ذي القعدة على تسعة أشهر من مهاجرتو ُب عشرين رجفًا 
ار، وىو من ا١بحفة قريب من خم، يعَبض عّباً لقريش فواَب ا٤بوضع وقد سبقو إٔب ا٣بر 
 العّب.

وُب ىذه السنة ولد عبد اهلل بن الزبّب بن العوام، وكان أول مولود ولد ُب دار ا٥بجرة 
 للمهاجرين، والنعمان بن بشّب األنصار، وىو أيضاً أول مولود ولد لألنصار بعد ا٥بجرة.

يب أمامة أسعد بن زرارة ا٣بزرجي من بِب غنم بن مالك ابن النجار ُب وفيها كان  وفاة أ



 شوال وفيها كان إسفام عبد اهلل بن سفام.
 ذكر السنة الثانية من ا٥بجرة

 سنة األمر ألنو أمر فيها بالقتال
ٍب غزوة غزاىا رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ُب صفر ُب ا٤بهاجرين خاصة، حٌب بلغ وّدان 

وبينهما ٜبانية أميال؛ يعَبض عّب قريش. فرجع وٓب يلق كيداً، فكان  غيبتو ٟبس  واألبواء
عشرة ليلة، واستخلف على ا٤بدينة سعد بن عبادة ابن دليم األنصاري ٍب ا٣بزرجي، وُب 
ىذا الشهر تزوج أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب بفاطمة رضي اهلل عنهما ٍب غزوتو صّلى 

 شهر ربيع األول ُب مائتْب، يعَبض عّباً لقريش وكان  ألفْب اهلل عليو وسّلم بواط ُب
وٟبسمائة بعّب، فيها مائة رجل من قريش منهم أمية ابن خلف ا١بحمي، ففاتتو العّب؛ 

ورجع وٓب يلق كيداً وبواط جبل من جبال جهينة، من ناحية ذي خشب من طريق الشأم، 
، واستخلف على ا٤بدينة سعد ابن معاذ ٍب وبْب بواط وا٤بدينة ٜبانية برد، وقيل أقل من ذلك

غزوتو صّلى اهلل عليو وسّلم ُب ىذا الشهر أيضاً، ُب طلب كرز بن جابر الفهري، وكان 
أغار على سرح ا٤بدينة من ناحية العقيق، فبلغ إٔب سفوان، وىي من بدر ففاتو كرز 

لكليب ٍب الكنا٘ب بالسرح، فرجع واستخلف على ا٤بدينة مواله زيد بن حارثة ابن شراحيل ا
كنانةبنعوفنب عذرة بن زيد الفات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان   -

وُب الناس من يسمي ىذه الغزاة بدراً األؤب ٍب غزوتو  -بن عمران بن ا٢باف بن قضاعة 
ذا  -وقيل ٝبادى اآلخرة  -صّلى اهلل عليو وسّلم ُب ٝبادى األؤب من ىذه السنة 

شّبة، يعَبض عّباً لقريش ذاىبة إٔب الشام ففاتتو، وىي العّب الٍب كان القتال ببدر الع
بسببها ُب رجعتها وذو العشّبة بناحية ينبع، وبْب ا٤بدينة وينبع تسعة برد، واستخلف على 

 ا٤بدينة أبا سلمة بن عبد األسد ا٤بخزومي.
ما ذكرناه، وولد النعمان بن  وقيل إن خروجو ُب طلب كرز بعد غزوتو ذا العشّبة، واألشهر

بشّب األنصاري من بِب ا٢بارث بن ا٣بزرج، وىو أول مولود ولد لألنصار بعد ا٥بجرة ٍب 
سرية عبد اهلل بن جحش من بِب دودان بن أسد بن خزٲبة، ُب رجب ُب أحد عشر رجفًا، 



ى جادة وىو ا٤بوضع ا٤بعروف ُب ىذا الوق  ببستان بن عامر، عل -وقيل ٜبانية إٔب ٬بلة 
فلقوا عّب قريش، فقتلوا ابن ا٢بضرمي، وأسروا منهم نفراً، واستاقوا العّب، وقسم  -العراق 

عبد اهلل بن جحش الغنيمة، وأخرج منها ا٣بمس، قبل أن ينزل القرآن بذلك، فعزلو رسول 
اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم حٌب جاء اإلذن من اهلل فأنفذه، وكان أول ُبء قسمو وُب ىذه 

زاة فيما ذكر ٠بي عبد اهلل بن جحش أمّب ا٤بؤمنْب، وىو أول من ٠بي بذلك، وقال  الغ
قريش استحل ٧بمد القتل ُب الشهر ا٢برام يعنون رجب، وندم أصحاب رسول اهلل صّلى 
اهلل عليو وسّلم لذلك ألنو قال ٥بم " ما أمرتكم بقتال ُب األشهر ا٢برم " فأنزل اهلل عز 

اآلية " وفرض صوم شهر رمضان  -ن الشهر ا٢برام قتال فيو وجل ُب ذلك " يسألونك ع
ُب شعبان من ىذه السنة، وصرف  القبلة من بي  ا٤بقدس إٔب الكعبة ُب صفاة الظهر من 
يوم الثفاثاء للنصف من شعبان فاستدار النيب صّلى اهلل عليو وسّلم، وىو راكع ُب الركعة 

مسجد القبلتْب، وقيل إن ذلك بعد  الثانية، ودارت الصفوف خلفو فسمى ذلك ا٤بسجد
 افَباض صوم شهر رمضان بثفاثة عشر يوماً.

وفيها أرى عبد اهلل بن زيد بن عبد ربو األنصاري، من بِب زيد مناة بن ا٢بارث بن ا٣بزرج 
األذان ُب النوم، وورد الوحي بذلك فعمل بو ٍب غزوة رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم 

القتال، وبْب بدر وا٤بدينة ٜبانية برد، وميفان وكان خروجو بدراص العظمى، وىي بدر 
لثفاث خلون من شهر رمضان ُب ثفاٜبائة وأحد عشر رجفاً من ا٤بهاجرين واألنصار، عدة 
ا٤بهاجرين أربعة وسبعون رجفًا، وباقيهم من األنصار. وقيل ثفاٜبائة وثفاثة عشر رجفًا، 

 وقيل وأربعة عشر رجفًا.

و كان ُب ثفاٜبائة وبضعة عشر رجفًا، فوقع التنازع فيما زاد على الثفاٜبائة ا٣برب ا٤بستفيض أن
والعشرة، وىو البضع وكان  قريش تسعمائة وٟبسْب مقاتفاً منهم ستمائة دارع، معهم من 
ا٣بيل مائة فرس، وكان  الوقعة يوم ا١بمعة صبيحة. لتسعة عشر يوماً من شهر رمضان  

عن أبيو عن عبد اهلل بن مسعود، وخارجة ابن زيد  كذلك روى عبد الرٞبن بن األسود



األنصاري ٍب ا٣بزرجي عن أبيو زيد وقد روى علقمة بن زيد عن ابن مسعود غّب ىذا، وىو 
أهنا كان  صبيحة اليوم السابع عشر من شهر رمضان، كذلك روى عن خارجة بن زيد 

ي اهلل عنهما، فيما عن أبيو زيد أيضاً، وكذلك روى عن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب رض
ذكر أبو عبد الرٞبن السلمي، وإٔب ىذا القول ذىب ٧بمد بن عمر الواقدي صاحب 
ا٤بغازي والسّب فقتل من قريش سبعون رجفًا، وأسر سبعون رجفًا، كذلك ذكر أٞبد ابن 

منصور الرمادي عن عاصم بن علي عن عكرمة بن عمار قال: حدثنا أبو زميل قال حدثِب 
لعباس قال حدثِب عمر بن ا٣بطاب قال: ٤با كان يوم بدر التقينا، فهزم اهلل عبد اهلل بن ا

ا٤بشركْب، فقتل منهم سبعون رجفاً وأسر سبعون رجفًا، وقيل إن عدة من قتل يوم بدر من 
قريش وحلفائهم سبعة وأربعون رجفاً واألسرى تسعة وأربعون رجفًا، وقيل إن عدة القتلى 

فًا، واألسرى مثل ذلك رجاالً واستشهد من ا٤بسلمْب أربعة منهم يومئذ ٟبسة وأربعون رج
عشر رجفاً قال ا٤بسعودي: وقسم رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ما أفاء اهلل عليو لكل 

رجل سهماً وللفرس سهمْب وضرب لثمانية نفر بأسهمهم ٓب يشهدوا القتال، وىم: عثمان 
 صّلى اهلل عليو وسّلم فضرب لو بن عفان، ٚبلف عن بدر ٤برض رقية بن  رسول اهلل

بسهمو. فقال يا رسول اهلل وأجري قال " وأجرك " ومنهم طلحة بن عبيد اهلل بن عثمان 
بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، ٯبتمع مع أيب 
بكر الصديق عليو السفام ُب عمرو بن كعب بن سعد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 

ن عبد العزى بن رباح بن عبد اهلل بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن ب
غالب، ٯبتمع مع عمر بن ا٣بطاب ُب نفيل بن عبد العزى. وكان رسول اهلل صّلى اهلل عليو 
وسّلم بعثهما ٤با خرج من ا٤بدينة يتحسسان أخبار العّب، فعادا بعد انقضاء ا٢برب، وقيل 

ارة ٥بما فقدما بعد رجوع رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم من بدر إهنما كانا بالشأم ُب ٘ب
واألول  -فضرب ٥بما بسهميهما، فقاال يا رسول اهلل وأجرنا، قال " وأجركما على اهلل " 

أشهر وعليو العمل وا٢بارث بن الصمة من بِب مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن 
 -ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس وخوات بن جبّب بن  -حارثة ابن ا٣بزرج 



وأبو لبابة بشّب ابن عبد ا٤بنذر  -وعاصم بن عدي األنصاريان  -وا٢بارث بن حاطب 
األنصاري ٍب األوسي. وكان استخلفو على ا٤بدينة وما ذكرنا من أن رسول اهلل صّلى اهلل 

األمصار وغّبىم،  عليو وسّلم قسم للفرس سهمْب لفارسو سهماً باتفاق من سائر فقهاء
إال أبا حنيفة النعمان بن ثاب ، فإنو قال بسهم للفرس سهماً لفارسو سهماً وخالفو 

 صاحباه أبو يوسف و٧بمد بن ا٢بسن ُب ذلك.
واعتل أصحاب أيب حنيفة لصحة قولو بأحاديث رووىا عن أصحاب رسول اهلل صّلى اهلل 

أيب موسى األشعري. وغّبىم، وإ٭با عليو وسّلم، وعن أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب، و 
 ذكرنا ذلك ا٣بفاف للخفاف الواقع بينهم ُب ا٣برب.

وكان  غيبة رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم إٔب أن عاد إٔب ا٤بدينة تسعة عشر يوماً 
ودخلها لثمان بقْب من شهر رمضان، وكان استخلف عليها ابن أمر مكتوم الضرير، وىو 

 مر بن لؤي بن غالب.عمرو بن قيس من بِب عا
وكان  وفاة أيب ٥بب عبد العزى بن عبد ا٤بطلب عم النيب صّلى اهلل عليو وسّلم ٗبكة ُب 
اليوم الذي ورد فيو خرب وقعة بدر ٍب سرية عمّب بن عدي بن خرشة األوسي ٍب ا٣بطمي 
إٔب عصماء ابنة مروان من بِب أمية بن بدر، وكان  تؤذي ا٤بسلمْب وٙبرض عليهم 

م فقتلها عمّب، وُب ىذه السنة أمر رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم، بإخراج زكاة أعداءى
الفطر ٍب سرية سآب بن عمّب األنصاري إٔب أيب عفك شيخ من بِب عمرو بن عوف، وكان 

 ٰبرض على رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم فقتلو ُب شوال من ىذه السنة.

ٍب غزوة رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم للنصف من شوال إٔب بِب قينقاع من اليهود وكانوا 
أربعمائة فحصرىم إٔب ىفال ذي القعدة، فنزلوا على حكمو فاستوىبهم منو عبد اهلل بن 

فأجفاىم إٔب أذرعات من أرض الشأم، وغنم أموا٥بم  -وكانوا حلفاء للخزرج  -أيب سلول 
و أول ٟبس ٟبسو، وفرق األربعة أٟباس على أصحابو. وقيل إن فعلو وأخذ ا٣بمس، وى

ذلك كان ببدر. وكان  استخلف على ا٤بدينة أبا لبابة بن عبد ا٤بنذر ا٣بزرجي ٍب غزوة 



رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ا٤بعروفة بغزوة السويق، خرج ُب ذي ا٢بجة ُب طلب أيب 
راكب من أىل مكة ليرب نذره أن ال ٲبس  سفيان صخر بن حرب، وكان أقبل ُب مائٍب

النساء، وال الطيب حٌب يثأل بأىل بدر، فصار إٔب العريض، فقتل رجفاً من األنصار، 
وحرق أبياتاً ىنالك. فلما بلغو خروج رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم وأصحابو ُب طلبو 

استخلف على جعل وأصحابو يلقون جرب السويق ٚبففاً، فسمي  غزوة السويق وكان 
ا٤بدينة أبا لبابة بن عبد ا٤بنذر أيضاً، ُب ىذا الشهر بُب علي بفاطمة عليهما السفام قال 
ا٤بسعودي: وقد ذكرنا التنازع ُب سنها عند ذكر وفاهتا ُب خفافة أيب بكر فيما يرد من ىذا 
 الكتاب وضحى رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم أول أضحى رآه ا٤بسلمون، وأمر بذلك،
وخرج إٔب ا٤بصلى، وذبح بو شاتْب بيده وقيل شاة وُب ىذه السنة كان  الوقعة بذي قار 

وعليهم حنظلة ابن سيار من ولد جذٲبة بن سعد بن عجل بن ١بيم  -بْب بكر بن وائل 
بن صعب بن علي بن بكر ابن وائل بن قاسط بن ىنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة 

وبْب  -إنو من ولد كعب بن سعد بن ضبيعة بن عجل بن أسد بن ربيعة ابن نزار، وقيل 
ا١بيش الذي بعثو إليهم ا٤بلك خسرو أبرويز عليهم ا٥بامرز، وذلك ٤با امتنع ىانئ بن قبيصة 
بن ىانئ بن مسعود بن عامر بنعمرو بن أيب ربيعة بن ذىل بن شيبان ابن ثعلبة بن عكابة 

نعمان ابن ا٤بنذر اللخمي ملك بن صعب بن علي بن بكر بن وائل من تسليم ما كان ال
ا٢بّبة أودعو إياه من أىلو ومالو وسفاحو قبل قتل كسرى إياه فاقتتلوا قتاالً شديداً، فهزم  
الفرس، ومن كان معها من العرب، من تغلب وعليها بشر بن سوادة التغليب، وطيء وعليها 

ة، والنمر وعليها إياس بن قبيصة الطائي، وضبة وٛبيم وعليهما عطارد بن حاجب بن زرار 
 أوس بن ا٣بزرج النمري، وهبراء وتنوخ وعليهم من العرب وقتل ا٥بامرز.

وقيل إن ذلك كان قبل ا٥بجرة، وإن أناساً من عبد القيس وحنيفة وغّبىم من بكر بن وائل 
جاءوا من اليمامة وبفاد البحرين ا٤بوسم يريدون ا٤بضي إٔب بكر إل٪بادىا، فوقف عليهم 

 عليو وسّلم، وىو يعرض نفسو على قبائل العرب ومعو أبو بكر فدعاىم إٔب النيب صّلى اهلل
اإلٲبان باهلل وجرى بْب أيب بكر ودغفل بن حنظلة بن زيد بن عبدة بن عبد اهلل بن ربيعة 



بن عمرو بن شيبان النسابة ما جرى حٌب قال النيب صّلى اهلل عليو وسّلم " إن البفاء موكل 
 صّلى اهلل عليو وسّلم إن نصرىم اهلل على األعاجم آمنوا بو وصدقوا با٤بنطق " فوعدوا النيب

بنبوتو، فدعا ٥بم النيب صّلى اهلل عليو وسّلم بالنصر فلما بلغو ظهورىم على األعاجم قال " 
ىذا أول يوم انتصف  فيو العرب من العجم، ويب نصروا " وىذا يوم تفخر بو بكر بن وائل 

 مناقبها وذكره من تقدم من الشعراء وتأخر ُب مدح بكر، على سائر العرب وفوضل بو ُب
وذكر أيامها ا٤بذكورة ووقائعها ا٤بشهورة ولقد أحسن أبو ٛبام حبيب بن أوس الطائي ُب 

تلطفو لذلك ُب مدٰبو أبا دلٍف القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل بن عمّب بن شيخ 
بن قيس بن سعد بن عجل بن  بن معاوية بن خزاعّي ابن عبد العزى بن دلف بن جشم
 ١بيم بن صعبابن علي بن بكر بن وائل ببائيتو الٍب أو٥با

 على مثلها من أربٍع ومفاعب
 فقال

 إذا افتخرت يوماً ٛبيم بقوسها ... على الناس أو ما وطدت من مناقب
 فأنتم بذي قار أمال  سيوفكم ... عروش الذين اسَبىنوا قوس حاجب

 -أوفياء العرب فعد  -ن ا٤بثُب ُب كتابو ا٤بَبجم بالديباج وقد ذكر أبو عبيدة معمر ب
السموأل بن عادياء الغسا٘ب، وا٢بارث بن ظآب ا٤بري،وعمّب بن سلمى ا٢بنفي. وٓب يذكر 
ىانئاً وىو أعظم العرب وفاء، وأعزىم جواراً، وأمنعهم جاراً، ألنو عرض نفسو، وقومو 

 ٱبفر أمانتو، وال ضيع وديعتوللحتوف، ونعمهم للزوال، وحرمهم للسيب، وٓب 
 ذكر السنة الثالثة من ا٥بجرة

 سنة التمحيص

ٍب غزوة رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم للنصف من احملرم ُب مائتْب إٔب ا٤باء ا٤بعروف بقرقرة 
الكدر، ناحية معدن بِب سليم، ٩با يلي جادة العراق إٔب مكة وبْب ا٤بعدن وا٤بدينة ٜبانية برد 

بن منصور بن عكرمة بن خصفة ابن قيس بن عيفان بن مضر بن نزار، يريد سليم 



وغطفان بن سعد بن قيس بن عيفان بن مضر بن نزار؛ فا٪بفلوا وغنم من أموا٥بم، ورجع 
وٓب يلق كيداً، وكان استخلف على ا٤بدينة ابن أم مكتوم ٍب سرية ٧بمد بن سلمة األنصاري 

رو بن مالك بن األوس ُب أربعة نفر من من بِب حارثة بن ا٢بارث بن ا٣بزرج بن عم
األنصار، إٔب كعب بن األشرف اليهودي. وكان رجفاً من طيء ٍب من بِب نبهان بن عمرو 
بن الغوث بن طيء، وأمو من بِب النضّب من اليهود، وكان يشبب بنساء ا٤بسلمْب. وٰبرص 

و للنصف من شهر على النيب صّلى اهلل عليو وسّلم، ويرثي أىل القليب، فقتلوه ُب حصن
ربيع األول ٍب غزوة رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ُب ٝبادى اآلخرة بفران. وىو معدن بِب 
سليم بناحية الفرع من ا٢بجاز، فصار إليو وقد تقدم إليهم خربه فتفرقوا، فرج وٓب يلق كيداً، 

اهلل صّلى اهلل  وكان  غيبتو عشرة أيام، واستخلف على ا٤بدينة ابن أم مكتوم ٍب غزوة رسول
عليو وسّلم ُب ىذا الشهر ُب أربعمائة وٟبسْب إٔب ٪بد؛ يريد غطفان فبلغ ا٤بوضع ا٤بعروف 

 بذي أمر وراء بطن ٬بل فا٪بفلوا من بْب يديو، فرجع وٓب يلق كيداً.
وكان  غيبتو عشرة أيام، واستخلف على ا٤بدينة عثمان بن عفان ٍب سرية مواله زيد بن 

هل ٝبادى اآلخرة إٔب ا٤بوضع ا٤بعروف بالقردة، من أرض ٪بد بْب الّربذة حارثة الكليب مست
والغمر وذات عرق من جادة العراق يعَبض عّباً لقريش تريد الشأم، فظفر هبا، وبلغ 

ا٣بمس وعشرين ألفاً، وىذا أول بعث خرج فيو زيد أمّباً وُب شعبان من ىذه السنة تزوج 
صة ابنة عمر بن ا٣بطاب، وكان  قبلو عند خنيس بن رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم حف

حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم، وكان بدرياً وٓب يشهد مع بدراً مع رسول اهلل 
صّلى اهلل عليو وسّلم من بُب سهم غّبىم وللنصف من شهر رمضان كان مولد ا٢بسن بن 

 عليو وسّلم زينب بن  علي بن أيب طالب عليو السفام، وفيو تزوج رسول اهلل صّلى اهلل
خزٲبة ا٤بعروفة بأم ا٤بساكْب ٍب غزوة رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم أحداً خرج إليها ُب ٫بو 

وكان أشار  -من ألف رجل، فا٬بذل عنو عبد اهلل بن أيب بن سلول ُب ٫بو من ثلث الناس 
دينة. وقال " عصا٘ب، على رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم بَبك ا٣بروج إليهم والتمسك با٤ب

وبقي رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ُب ٫بو من سبعمائة وكان  قريش  -وٓب يقبل رأيي " 



وكنانة بن خزٲبة وأحفافها ثفاثة آالف، فيهم سبعمائة دارع، وا٣بيل مائتا فرس، ومعهم من 
ن صخر بن النساء ٟبس عشرة امرأة ٰبرضنهم فيهن ىند ابنة عتبة، وعلى الناس أبو سفيا

حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف، فالتقوا يوم السب  لسبع خلون من شوال 
فاستشهد من ا٤بسلمْب سبعون رجفًا، وقيل ٟبسة وستون رجفاً أربعة منهم من ا٤بهاجرين. 
أحدىم ٞبزة بن عبد ا٤بطلب، والباقون من األنصار. وقتل من ا٤بشركْب ثفاثة وعشرون 

دينة، وكان قد استخلف عليها ابن أم مكتوم ٍب خرج من الغد وىو ثا٘ب رجفًا. وعاد إٔب ا٤ب
يوم أحد ُب طلب أيب سفيان وأصحابو حٌب انتهى إٔب ا٤بوضع ا٤بعروف ٕبمراء األسد، 

وىي على عشرة أميال من ا٤بدينة على طريق العقيق متياسرة عن ذي ا٢بليفة ففاتتو قريش. 
 يعد ىذه غزاة.فأقام ثفاثاً، ٍب عاد وُب الناس من 

 ذكر السنة الرابعة من ا٥بجرة
 سنة الَبفيو

ٍب سرية أيب سلمة بن عبد األسد ا٤بخزومي ُب احملرم إٔب قطن وىو جبل بناحية فيد من 
آخر بفاد ٪بد ٍب سرية عبد اهلل بن أنيس ا١بهِب، جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم 

 ُب احملرم أيضاً فقتلو. وقيل إن قتلو إياه ابن ا٢باف بن قضاعة إٔب سفيان بن خالد ا٥بذٕب
كان ُب السنة ا٣بامسة من ا٥بجرة ٍب بعث ا٤بنذر بن عمرو األنصاري ُب صفر ُب سبعْب 
رجفاً من األنصار إٔب أىل ٪بد ليقرئوىم القرآن ويعلموىم الدين. فلما انتهوا إٔب ا٤بوضع 

رض بِب سليم وأرض بِب كفاب، ا٤بعروف ببئر معونة، على أربع مراحل من ا٤بدينة بْب أ
أغار عليهم عامر بن الطفيل الكفايب فقتلهم. وكان فيهم عامر بن فهّبة مؤب أيب بكر 

 الصديق

ٍب بعث رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم عاصم بن ثاب  بن أيب األقلح األنصاري ٍب 
بن خزٲبة  األوسي ٍب صفر ُب تسعة نفر من أصحابو مع رىط من القارة. وىي من ا٥بون

بن مدركة بن إلياس بن مضر. وعضل وىي من القارة. وكانوا قدموا على النيب صّلى اهلل 



عليو وسّلم. فسألوه أن يبعث معهم من يفقههم ُب الدين فبعثهم. فلما صاروا با٤بوضع 
ا٤بعروف بالرجيع، وذلك على سبعة أميال من ا٤بوضع ا٤بعروف با٥بدأة وا٥بدأة على سبعة 

عسفان غدر هبم، فقتل  ٢بيان بن ىذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر منهم أميال من 
سبعة نفر، وأسر اثنان خبيب بن عدي األنصاري من بِب عمرو بن عوف بن مالك بن 
األوس، وزيد ابن الّدثنة فذىب هبما إٔب مكة، فقتفا ىنالك ٍب سرية عمرو بن أمية 

ٗبكة ليغتااله فنذر هبما فعاد، وقيل إن الضمري وسلمة بن أسلم بن حريش إٔب أيب سفيان 
ذلك ُب السنة ا٣بامسة من ا٥بجرة ٍب غزوة رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ُب شهر ربيع 
األول بِب النضّب من اليهود، وقيل إهنم وقريظة من ولد ىارون بن عمران، وقيل إهنم من 

شريعة موسى، وانتقلوا من  جذام وغنما رغبوا عن دين العمالقة وعبادة األصنام فاتبعوا
الشأم إٔب ا٢بجاز وكان  منازل النضّب بناحية الغرس وما واالىا، ومقربة بِب خطمة، وكانوا 
موادعْب لرسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم، ٍب ٮبوا بالغدر بو فنذر هبم فنبذ إليهم، فأقاموا 

فدك وخيرب، وقبض على ا٢برب فسار إليهم فحصرىم ٟبسة عشر يوماً، ٍب أجفاىم إٔب 
ما٥بم من ا٢بلقة والكراع فخرجوا يريدون خيرب، وىم يضربون بالدفوف ويزمرون با٤بزامّب، 
 -وعلى النساء ا٤بصبغات وا٤بعصفرات وحلي الذىب مظهرين بذلك ٘بلداً، وكان فيهم 

عروة الصعاليك بن الورد العبسي، وكان حليفاً  -فيما أخربنا بو عن عمر بن شبة النمّبي 
  بِب عمرو بن عوف، وكان شاعراً ٦بيداً، وىو القائل ُب كلمة لو طويلة:ُب

 دعيِب للغُب أسعى فأٗب ... رأي  الناس شرىم الفقّب
وعاد رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم إٔب ا٤بدينة، وكان استخلف عليها ابن أم مكتوم قال 

لك من التنازع ُب سبب ا٤بسعودي: وُب ىذا الشهر فيما ذكر حرم  ا٣بمر على ما ُب ذ
ٙبرٲبها. وُب شعبان من ىذه السنة كان مولد ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب، وُب شوال 
تزوج رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم بأم سلمة ىند بن  أيب أمية ا٤بخزومي، وُب ىذا 
ذي  الشهر فيما ذكر رجم يهودي ويهودية كانا قد زنيا ٍب غزوتو صّلى اهلل عليو وسّلم ُب

القعدة ُب ألف وٟبسمائة وا٣بيل عشرة بدراً، ٤بوعد أيب سفيان صخر بن حرب حْب أراد 



االنصراف من أحد فأقام هبا ٜبانية أيام وتسمى بدر الثالثة وخرج أبو سفيان ُب قريش من 
مكة إٔب عسفان ُب ألفْب وا٣بيل ٟبسون، ٍب ٓب يقف، ورجع رسول اهلل صّلى اهلل عليو 

ينة، وكان استخلف عليها عبد اهلل بن رواحة األنصاري، وكان  غيبتو ستة وسّلم إٔب ا٤بد
 عشر يوماً 

 ذكر السنة ا٣بامسة من ا٥بجرة
 سنة األحزاب

ٍب غزوتو صّلى اهلل عليو وسّلم لعشر خلون من احملرم ُب ٜبا٭بائة إٔب ا٤بوضع ا٤بعروف بذات 
٨بتلفة ألوانو فيو بقع ٞبر وبيض الرقاع، وىو جبل قريب من النخيل ٩با يلي السعد والشقرة 

وقيل إهنا إ٭با ٠بي  غزوة ذات الرقاع لكثرة الرقاع ُب الرايات، فأجفل  العرب من  -وسود 
بْب يديو، و٢بقوا برءوس ا١ببال وبطون األودية قال ا٤بسعودي: وُب ىذه الغزاة صلى رسول 

فهم عليو على ما ُب ذلك اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم صفاة ا٣بوف لقرب العدو منهم، وإشرا
 من تنازع ُب وصفها وكيفيتها بْب فقهاء األمصار وغّبىم، من السلف.

وعاد إٔب ا٤بدينة وكان استخلف عليها عثمان بن عفان، وكان  غيبتو ٟبس عشرة ليلة ٍب 
غزوتو صّلى اهلل عليو وسّلم دومة ا١بندل، وىي أول غزواتو للزوم، وبْب دومة ا١بندل وبْب 

س ليال، وبينها وبْب ا٤بدينة ٟبس عشرة ليلة، وقيل ثفاث عشرة وكان صاحبها دمشق ٟب
يدين بالنصرانية، وىو ُب طاعة ىرقل ملك الروم، وكان  -أكيدر بن عبد ا٤بلك الكندي  -

يعَبض سفر ا٤بدينة و٘بارىم، فبلغ أكيدر مسّبة فهرب، وتفرق أىل دومة ا١بندل وصار 
م أياماً وعاد إٔب ا٤بدينة، وكان استخلف عليها ابن أم مكتوم إليها فلم ٯبد هبا أحداً، فأقا

وُب ىذه السنة وادع رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
 الفزاري

 -ٍب غزوتو صّلى اهلل عليو وسّلم لليلتْب خلتا من شعبان، بِب ا٤بصطلق بن سعد بن عمرو 
ابن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر، وإ٭با ٠بوا خزاعة  -وىو خزاعة ومنو تفرق  بطوهنم 



 با٬بزاعهم من ٝبلة األزد إٔب بطن مر عند مسّبىم من مأرب، وُب ذلك يقول شاعرىم:
 و٤با ىبطنا مر ٚبزع  ... خزاعة منا ُب حلول كراكر

ة فناجزىم وكانوا على ماء ٥بم يعرف با٤بريسيع بطريق الفرع، والفرع على ٜبانية برد من ا٤بدين
فاهنزموا، فقتل وأسر وسىب الذراري واألموال، فكان ُب السيب جويرية بن  ا٢بارث بن أيب 
ضرار رئيس بِب ا٤بصطلق، وكان  صارت لبعض األنصار فكاتبها، فأدى رسول اهلل صّلى 
د اهلل عليو وسّلم كتابتها وتزوجها، فتعق الناس بقية السيب بربكتها، وعاد إٔب ا٤بدينة، وكان ق

 استخلف عليها زيد بن حارثة مواله. وكان  غيبتو ٜبانية عشر يوماً.
وُب ىذه الغزاة فقد عقد عائشة، وقال فيها أىل اإلفك ما قالوا وىم: مسطح ابن أثاثة بن 

وحسان بن  -عباد بن ا٤بطلب بن عبد مناف، وىو ابن خالة أيب بكر، وكان ُب عيالو 
 -يد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار ثاب  بن ا٤بنذر بن حرم بن عمرو بن ز 

وعبد اهلل بن أيب بن سلول، وىو الذي تؤب   -وىو تيم اهلل بن ثعلبة بن عمرو بن ا٣بزرج 
 كربه منهم، وٞبنة ابنة جحش ابن رئاب.

والذي ذكروه صفوان بن ا٤بعطل السلمي، وكان صاحب الساقة ُب تلك الغزاة، فلما أنزل  
ول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ٜبانْب جلدة، إال عبد اهلل بن أيب بن سلول براءهتا جلدىم رس

 فإنو ٓب ٯبلده، وُب ذلك يقول عبد اهلل بن رواحة، وقيل كعب بن مالك
 لقد ذاق حسان الذي ىو أىلو ... وٞبنة إذ قالوا ىجّباً ومسطح

 تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم ... وسخطة ذي العرش الكرٙب فأبرحوا
يها نزل  آية التيمم على ما ُب ذلك من التنازع بْب األسفاف واألخفاف ُب كيفية وف

التيمم ٍب غزوتو صّلى اهلل عليو وسّلم ا٣بندق، وىي غزوة األحزاب؛ سارت إليو قريش 
وغطفان وسليم وأسد وأشجع وقريظة والنضّب وغّبىم من اليهود، فكان عدة ا١بميع أربعة 

وأتباعها أربعة آالف، معهم ثفاٜبائة فرس، وألف وأربعمائة بعّب وعشرون ألفاً، منها قريش 
قائدىم أبو سفيان صخر بن حرب، وا٤بسلمون ٫بواً من ثفاثة آالف، وذلك ُب شوال، 

وقيل ُب ذي القعدة فأشار سلمان الفارسي على رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم با٣بندق، 



 نصر اهلل رسولو، وىزم األحزاب، وردىم فخندق وأقاموا ٧باصرين للمدينة يتناوشون ٍب
بغيظهم ٓب ينالوا خّباً، واستخلف رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم على ا٤بدينة ابن أم 
مكتوم وقد تنوزع ُب مدة إقامتهم على ا٣بندق؛ فمنهم من قال شهر، ومنهم من قال 

ظة من اليهود ٤بظاىرهتم ٟبسة عشر يوماً، وقيل غّب ذلك ٍب غزوتو صّلى اهلل عليو وسّلم قري
قريشاً عليو، سار إليهم عند منصرفو من ا٣بندق، وذلك لسبع بقْب من ذي القعدة، وكانوا 
على بعض يوم من ا٤بدينة، فحصرىم ٟبسة عشر يوماً وقيل أكثر من ذلك، ٍب نزلوا على 
حكم سيد األوس سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد ابن عبد األشهل 

كم بقتل مقاتلهم وسيب ذراريهم، وكان سعد رمي يوم ا٣بندق بسهم فقطع أكحلو فح
 فكان  ٤بآبو، فقتل من قريظة سبعمائة وٟبسْب رجفاً صرباً.

وعاد إٔب ا٤بدينة، وكان استخلف عليها أبا رىم الغفاري كلثوم بن ا٢بصْب وتوُب سعد بن 
٤بدينة وُب ىذه السنة تزوج رسول اهلل معاذ بعد رجوع رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم إٔب ا

صّلى اهلل عليو وسّلم زينب ابنة جحش بن رئاب األسدية؛ أسد بن خزٲبة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر، وىي ابنة عمتو أميمة بن  عبد ا٤بطلب ٍب سرية أيب عبيدة بن ا١براح 

ن ضبة بن الفهري فهر قريش، وىو عامر بن عبد اهلل ابن ا١براح بن ىفال بن وىيب ب
 ا٢بارث بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة ُب ذي ا٢بجة إٔب سيف البحر

 ذكر السنة السادسة من ا٥بجرة
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ٍب سرية ٧بمد بن مسلمة األنصاري ُب احملرم إٔب القرطاء من بِب أيب بكر ابن كفاب بناحية 
 ا٤بدينة.ضريّة، ٗبوضع يقال لو البكرات، وضرية على سبعة أميال من 

ٍب غزوة رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم بِب ٢بيان من ىذيل، وكانوا بالقرب من عسفان 
 خرج إليهم ٥بفال ربيع األول ثائراً ٗبن قتلوا من أصحابو بالرجيع فاعتصموا برءوس ا١ببال



وفيها بعث فيما قيل عمر بن ا٣بطاب سرية إٔب القارة، فاعتصموا با١ببال أيضاً، وبعث 
ل بن ا٢بارث ا٤بز٘ب إٔب بِب مالك بن فهر فهربوا منو، وبعث بشر ابن سويد ا١بهِب إٔب ىفا

بِب ا٢بارث بن كنانة فاعتصموا بغيضة فأضرمها عليهم فاحَبقوا، فأنكر النيب صّلى اهلل عليو 
وسّلم ذلك ورجع إٔب ا٤بدينة وٓب يلق كيداً، وكان استخلف عليها ابن أم مكتوم، وكان  

عشرة ليلة ٍب غزوتو صّلى اهلل عليو وسّلم ا٤بوضع ا٤بعروف بذي قرد من طريق  غيبتو أربع
خيرب وىو على ليلتْب من ا٤بدينة، وكان عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، أغار 

 على لقاحو وىي بالغابة، وىي على بريد من ا٤بدينة أو أكثر.
ألربع خلون من شهر ربيع األول  فخرج رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم يوم األربعاء

فاستنقذ بعضها وعاد إٔب ا٤بدينة وكان استخلف عليها ابن أم مكتوم، وكان  غيبتو ٟبس 
ليال ٍب سرية سعد بن عبادة ا٣بزرجي إٔب ا٤بوضع ا٤بعروف بالغميم ٍب سرية أيب عبيدة بن 

مرزوق قال ا١براح إٔب جبلي أجأ وسلمى ٍب سرية عكاشة بن ٧بصن األسدي الغمر غمر 
ا٤بسعودي. والغمر على ليلتْب من فيد، طريق الكوفة وكان لبِب أسد ٍب سرية ٧بمد بن 
مسلمة األنصاري ُب شهر ربيع األول إٔب ذي القصة. وبْب ذي القصة وا٤بدينة عشرون 

ميفاً على طريق الربذة من جادة العراق إٔب بِب ثعلبة، وأناس من تغلب، وكان ُب عشرة نفر 
ىم نيام وأفل  ٧بمد جرٰباً ٍب سرية أيب عبيدة بن ا١براح إٔب ذي القصة أيضاً ُب فقتلوا و 

شهر ربيع اآلخر ٍب سرية زيد بن حارثة إٔب بِب سليم با١بموم، وا١بموم من بطن ٬بل عن 
يسارىا، وبطن ٬بل على أربعة برد من ا٤بدينة ٍب سرية زيد بن حارثة أيضاً ُب ٝبادى األؤب 

طريق ذي ا٤بروة عن ٲبينها على ليلة منها ٩با يلي البحر، وىي على أربع إٔب العيص، وىي 
مراحل من ا٤بدينة والطرف ماء قرب من ا٤براض دون الّنخيل، وىو على ستة وثفاثْب ميفاً 

 من ا٤بدينة على طريق العراق.
 ٍب سرية زيد بن حارثة أيضاً ُب ٝبادى اآلخرة أيضاً، إٔب جذام ٕبسمى وحسمى وراء وادي

 القرى ٩با يلي بفاد فلسطْب من أرض الشأم.
ٍب سرية زيد بن حارثة أيضاً ُب رجب إٔب وادي القرى الجتماع فزارة ىنالك، فقام  



 با٢برب أم قرفة، فانصرف زيد راجعاً.
ٍب سرية عبد الرٞبن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن ا٢بارث بن زىرة ابن كفاب ُب 

 شعبان إٔب دومة ا١بندل.
علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو إٔب بِب سعد بفدك، وبْب فدك وبْب ا٤بدينة ٫بو  ٍب سرية

 من ٟبس ليال.
ٍب سرية زيد بن حارثة ُب شهر رمضان إٔب أم قرفة، وىي فاطمة ابنة ربيعة ابن زيد الفزارية، 

 وكان  بنواحي وادي القرى على سبع ليال من ا٤بدينة، فهزم فزارة وقتل أم قرفة.
بد اهلل بن عتيك ُب ىذا الشهر إٔب أيب رافع سفام بن أيب ا٢بقيق النضري ٖبيرب ٍب سرية ع

فقتلو ٍب سرية عبد اهلل بن رواحة األنصاري من بِب كعب بن ا٢بارث بن ا٣بزرج إٔب أسّب 
بن رزام اليهودي ٖبيرب فقتلو ٍب سرية كرز بن جابر الفهري ُب شوال إٔب العرنيْب الذين 

قتلوا راعي رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم، واستاقوا اإلبل. وذلك ارتدوا عن اإلسفام و 
با٤بوضع ا٤بعروف بذي ا١بدر بناحية قباء قريب من عْب على ستة أميال من ا٤بدينة،فأتى 
هبم فسمل  أعينهم، وقطع  أيديهم وأرجلهم على ما ُب ىذا ا٣برب من التنازع بْب فقهاء 

بة وأحكام احملاربْب وحدثنا أبو مسلم إبراىيم بن عبد اهلل األمصار ُب معناه، وُب آية احملار 
الكشي عن أيب النعمان عارم بن الفضل السدوسي وسليمان بن حرب بن عثم عن ٞباد 

 بن زيد.
وحدثنا أبو خليفة الفضل بن ا٢بباب ا١بمحي قال حدثنا سليمان بن حرب عن ٞباد بن 

صاري أن قوماً من عكل أو عرينة زيد عن أيوب عن أيب قفابة عن أنس بن مالك األن
قدموا على رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم فاجتووا ا٤بدينة. فأمر ٥بم رسول اهلل صّلى اهلل 
عليو وسّلم بلقاح، وأمرىم أن يشربوا من ألباهنا وأبوا٥با فانطلقوا فلما صحوا قتلوا رعاة 

ل اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ا٣برب رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم واستاقوا الغنم فبلغ رسو 
من أول النهار فأرسل ُب طلبهم، فما ارتفع النهار حٌب أٌب هبم، فقطع  أيديهم وأرجلهم، 

 و٠بل  أعينهم، وألقوا با٢برة، فيستقون ففا يسقون حٌب ماتوا



 وقد روي أن النيب صّلى اهلل عليو وسّلم إ٭با ٠بل أعينهم ألهنم ٠بلوا أعْب الرعاة، فجعل
 السمل قصاصاً، كذلك ذكر يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك.

قال ا٤بسعودي: والعرينون من ولد عرينة بن نذي ربن قسر بن عبقر بن ٔبيلة، ؤبيلة امرأة 
٠بي ولدىا هبا وىم بنو أ٭بار بن أراش بن عمروا بن الغوث أخي األزد بن الغوث وعند 

ر، ٔبيلة من ولد أ٭بار بن نزار بن معد، وُب كلب عرينة أخرى، نساب ربيعة ومضراً بِب نزا
وىي عرينة بن ثور بن كلب بن وبرة والعكليون ولد عكل بن عبد مناة بن أد بن طاٖبة بن 
إلياس بن مضر ٍب غزوة رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ا٢بديبية، خرج للعمرة ُب ذي 

ْب بدنة، فصده ا٤بشركون عن الدخول إٔب القعدة ُب ألف وستمائة رجل، وساق معو سبع
مكة، فأقام با٢بديبية. وىي من مكة على تسعة أميال ٩با يلي طرف ا٢برم وفيها كن  بيعة 
الرضوان ٙب  الشجرة على ا٤بوت، وذلك ٤با بعث رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم عثمان 

عتمراً، فاحتبسوا عثمان، بن عفان إٔب أىل مكة يعلمهم أنو ٓب يأت ٧بارباً، وإ٭با جاء م
 واستفاض  األخبار بقتلو، فوقع  البيعة حينئذ.

وخرج إليو سهيل بن عمرو بن عبد مشس من بِب عامر بن لؤي بن غالب فصا٢بو على 
موادعة عشر سنْب على أن ينصرف ُب تلك السنة، ويأٌب ُب العام ا٤بقبل فيخلوا لو مكة 

ها عمرة وانصرف إٔب ا٤بدينة، وكان استخلف عليها ثفاثة أيام، فنحر وحلق با٢بديبية، وجعل
ابن أم مكتوم، وُب منصرفو عن ا٢بديبية قال ألمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب رضي اهلل 
عنو بغدير خم، " من كن  مواله فعلي مواله " وذلك ُب اليوم الثامن عشر من ذي 

 ا٢بجة.
حفة، وولد علي رضي اهلل عنو وشيعتو وغدير خم يقرب من ا٤باء ا٤بعروف با٣برار بناحية ا١ب

يعظمون ىذا اليوم وُب ىذه السنة أجدب الناس، فاستسقى رسول اهلل صّلى اهلل عليو 
وسّلم ُب شهر رمضان، وفيها أسلم ا٤بغّبة بن شعبة وفيها انكشف شهر براز صاحب 
وم ُب أبرويز بن ىرمز عن الروم، وظهرت الروم على الفرس، وفيهم نزل  " آب غلب  الر 

 أدٗب األرض وىم من بعد غلبهم سيغلبون "
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ٍب غزوة رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ُب احملرم خيرب، وىي على ٜبانية برد من ا٤بدينة ُب 
ألف وأربعمائة راجل، وا٣بيل مائتا فرس، فحاربو بعض أىل ا٢بصون، فافتتحها عنوة، 

جنح إٔب الصلح فأجفاىم ٍب سألوه أن يقر األرض ُب أيديهم على أن يعتملوىا  وبعضهم
و٥بم شطر الثمرة فأجاهبم إٔب ذلك، فكان يبعث عبد اهلل بن رواحة األنصاري ُب كل 
سنة، فيخرص عليهم، فلما قتل ٗبؤتة وجو مكانو جبار بن صخر،فكانوا على ذلك إٔب 

از ألنو بلغو رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم قال أيام عمر بن ا٣بطاب، فأخرجهم من ا٢بج
ُب مرضو الذي مات فيو " ال ٯبتمع دينان ُب جزيرة العرب " على ما ُب ىذا ا٣برب من 
التنازع بْب فقهاء األمصار ُب ا٤بساقاة واصطفى رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم من سيب 

  عند كنانة بن أيب ا٢بقيق حصن القموص صفية بن  حيي بن أخطب بن النضّب، وكان
فأعتقها رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم وجعل عتقها صداقها كذلك ذكر عبد العزيز بن 
صهيب، وثاب  البنا٘ب، وشعيب بن ا٢ببحاب عن أنس بن مالك على ما ُب ذلك من 
تأسي التنازع ُب معُب ىذا ا٣برب، وىل ذلك خاصاً للنيب صّلى اهلل عليو وسّلم، أم ألمتو ال

بو فيو وُب ىذه الغزاة قدم جعفر بن أيب طالب رضي اهلل عنو ومن معو، من أرض ا٢ببشة، 
ومعهم أم حبيبة رملة بن  أيب سفيان صخر بن حرب، وكان النجاشي ملك ا٢ببشة 

زوجها من النيب صّلى اهلل عليو وسّلم وأدى عنو ا٤بهر، وكان  عند عبد اهلل بن جحش بن 
ودان بن أسد بن خزٲبة بن مدركة ابن إلياس بن مضر، وكان ىاجر رئاب من بِب غنم بن د

 إٔب أرض ا٢ببشة وىي معو فتنصر، ففارقتو.
وقال رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم عند قوم جعفر " ما أدري بأيهما أنا أبشر، بفتح 

 خيرب، أم بقدوم جعفر "



ع شاة أىدهتا لو زينب بن  وُب ىذه الغزاة سم النيب صّلى اهلل عليو وسّلم وسلم ُب ذرا 
ا٢بارث اليهودية امرأة سفام بن مشكم اليهودي؛ وكان  سأل : أي عضو من الشاة 
أحب إٔب رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم؟ فقيل ٥با الذراع، فأكثرت فيها السم، و٠ب  
 سائر الشاة ٍب جاءت هبا فلما وضعتها بْب يدي رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم تناول
الذراع ففاك منها مضغة فلم يسغها، ومعو بشر بن الرباء ابن معرور األنصاري من بِب 
سلمة من ا٣بزرج قد أخذ منها كما أخذ رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم، فأما بشر 

فأساغها، وأما رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم فلفظها ٍب قال " إن ىذا العظم ليخرب٘ب أنو 
ا فاعَبف ، فقال " ما ٞبلك على ذلك؟ " قال  بلغ  من قومي ما ٓب مسموم " ودعا هب

ٱبف عليك، فقل  إن كان نبياً فسيخرب، وإن كان ملكاً اسَبح  منو وقومي، فتجاوز 
عنها رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ومات بشر من أكلتو الٍب أكل فقتلها رسول اهلل 

 صّلى اهلل عليو وسّلم ُب مرضو الذي توُب فيو صّلى اهلل عليو وسّلم حينئذ وقال رسول اهلل
ودخل  عليو أم بشر ابن الرباء تعوده، فقال " يا أم بشر إن ىذا األوان وجدت انقطاع 
أهبري من األكلة الٍب أكل  مع ابنك ٖبيرب " وكان ا٤بسلمون يرون أن رسول اهلل صّلى اهلل 

كذلك ذكر سلمة بن الفضل   -النبوة  عليو وسّلم قد مات شهيداً، مع ما أكرمو اهلل بو من
عن ٧بمد بن إسحاق عن مروان بن عثمان بن أيب سعيد بن ا٤بعلى قال ا٤بسعودي: وذكر 
أبو عبيد القاسم بن سفام ُب كتاب غريب ا٢بديث أنو قال صّلى اهلل عليو وسّلم " ما 

مفسراً لذلك: زال  أكلة خيرب تعاّد٘ب ُب كل عام فهذا أوان قطع  أهبري " قال أبو عبيد 
تعاّد٘ب من العداد وىو الشيء الذي يأتيك لوق  معلوم مثل ا٢بمى الربع والسم الذي 
يقتل لوق  فإنو يعاّد صاحبو أليام حٌب يأٌب وقتو الذي يقتل فيو، وأصلو من العدد، 

 واألهبر عرق مستبطن الصل، والقلب متصل بو، فإذا انقطع ٓب يكن معو حياة.
ا نال أىل خيرب، ومن صاّب رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم منهم، و٤با ٠بع أىل فدك ٗب

ومساقاتو إياىم بعثوا إليو يسألونو أن ٰبقن دماءىم وٱبلوا لو األموال ففعل فكان  فدك 
 خالصة لرسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ألن ا٤بسلمْب ٓب يوجفوا عليها ٖبيل وال ركاب.



وسّلم عن خيرب إٔب وادي القرى، فحصرىم أياماً حٌب وسار رسول اهلل صّلى اهلل عليو 
افتتحها عنوة وكان أىل تيماء أعداء لرسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم، ورؤساؤىم آل 

السموأل ابن عادياء بن حّيا بن رفاعةبن ا٢بارث بن ثعلبة بن كعب بن عمروا مزيقياء بن 
ا٤بعروف باألبلق الفرد، وقد ذكره عامر، والسموأل أحد أوفياء العرب، وىو صاحب ا٢بصن 

 أعشى بِب قيس بن ثعلبة ُب مدٰبو لشريح بن السموأل فقال:
 باألبلق الفرد من تيماء منزلو ... حصن حصْب وجار غّب غدار

فلما بلغهم ما نزل بأىل وادي القرى صا٢بوا رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم على أداء 
عليو وسّلم إٔب ا٤بدينة وكان استخلف عليها سباع بن ا١بزية، ورجع رسول اهلل صّلى اهلل 

عرفطة األنصاري واٚبذ رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ا٣باًب ُب احملرم، ونقش عليو ٧بمد 
رسول اهلل، وكاتب ا٤بلوك شهر ربيع األول ونفذت كتبو ورسلو إليهم يدعوىم إٔب اإلسفام، 

حيم " وكان صلى اهلل عليو وسلم أوالً يكتب كما وافتتح كتبو إليهم " ببسم اهلل الرٞبن الر 
تكتب قريش باسم اللهم حٌب نزل عليو " اركبوا فيها باسم اهلل ٦بريها " فكتب بذلك إٔب 
أن نزل عليو " قل ادعوا اهلل أو ادعوا الرٞبن أياماً تدعوا فلو األ٠باء ا٢بسُب " فكتب " 

ن وإنو بسم اهلل الرٞبن الرحيم " فكتب بسم اهلل الرٞبن " حٌب نزل عليو " إنو من سليما
بذلك وقد أتينا على السبب ُب كتبة قريش با٠بك اللهم ُب أخبار أمية بن أيب الصل  

 الثقفي من األخبار ا٤بسعوديات ا٤بنسوبة إلينا.

فبعث عبد اهلل بن حذافة السهمي إٔب كسرى أبرويز بن ىرمز ملك فارس، وىو يومئذ 
فمزق كتاب رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم، وكتب إٔب باذام  با٤بدائن من أرض العراق،

عاملو على اليمن أن يشخصو إليو فبعث إليو أسوارين ُب عدة، وٮبا فّبوز بن الديلمي 
وخرخسرو، وقيل بابويو، وقال تأتو٘ب بو، فقدما ا٤بدينة على النيب صّلى اهلل عليو وسّلم 

قتل أباه ُب تلك الليلة، فرجعا إٔب باذام فأخرباه، فأخربىا أن شّبويو بن أبرويز ملكهم قد 
فكان األمر كما ذكر صّلى اهلل عليو وسّلم فأسلما وأسلم باذام واألبناء بصنعاء، وىم 



 الذي ساروا إٔب اليمن مع خرزاد بن نرسي بن جاماسب أخي قباذ بن فّبوز ا٤بلك.
زن ا٢بمّبي منجداً لو على وكان أنوشروان ٠بي مرتبتو وىرز حْب أنفذه مع سيف بن ذي ي

ا٢ببشة حْب غلب  على اليمن، فقتلوا مسروق بن أبرىة األشرم آخر ملوك ا٢ببشة باليمن 
 وأقاموا هبا.

وكان ٝبيع من ملك اليمن من ا٢ببشة أربعة أو٥بم أرياط، وقيل أبرىة األشرم ٍب أبرىة وىو 
م ابنو، ٍب مسروق ابنو أيضاً، السائر إٔب البي  ا٢برام بالفيل ا٤بذكور ُب القرآن ٍب يكسو 

ومدة ما ملكوا من السنْب نيف وسبعون سنة، وكان قطعهم البحر من ساحل ا٢ببشة إٔب 
ساحل اليمن من ا٤بوضع ا٤بعروف با٤بندب وٮبا جبفان، وىذا ا٤بوضع أضيق أعبار ىذا 
البحر، وإ٭با عرضو ٫بو من ميل ويتصل بو من ساحل اليمن ساحل ا٤بخا وىي متصلة 

فافقة ساحل زبيد من أعمال ابن زياد ُب ىذا الوق  ومن الناس من يسمى وىرز بغ
 الديلمي ألنو وٕب مرزبة الديلم وا١بيل ال أنو كان ديلمياً.

وبعث رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم دجية بن خليفة الكليب وىو دحية بن خليفة بن 
العظم وىو زيد مناة بن عامر بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن ا٣بزج وا٣بزج 

بكر بن عامر األكرب بن عوف بن عذرة بن زيد الفات بن رفيدة بن ثور بن كلب. إٔب 
ىرقل ملك الروم، وعمرو بن أمية الضمري إٔب النجاشي أصحمة بن ٕبر ملك ا٢ببشة، 
والعفاء بن ا٢بضرمي إٔب ا٤بنذر ابن ساوي أحد بِب عبد القيس صاحب البحرين، وسليط 
بن عمرو العامري إٔب ىوذة بن علي ا٢بنفي صاحب اليمامة، وشجاع بن وىب األسدي 
إٔب ا٢برث بن أيب مشر الغسا٘ب عامل ىرقل ملك الروم على دمشق وأعما٥با، وكان ينزل 

ا١بوالن ومرج الصّفر،وحاطب بن أيب بلتعة اللخمي وقيل العبسي حليف بِب أسد بن عبد 
لنو٘ب بالنون عظيم القبط ببفاد اإلسكندرية ومصر، والنون ىو العزى إٔب ا٤بقوقس ا٤بقرقب ا

 قبيل من القبط.
قال ا٤بسعودي: وقد أتينا على أخبار ىؤالء الرسل مع من أرسلوا إليو ورسل من كان بعد 
النيب صّلى اهلل عليو وسّلم من ا٣بلفاء وا٤بلوك ووفودىم إٔب سائر ا٤بلوك واألمم إٔب ىذا 



 خفافة ا٤بطيع ُب كتاب فنون ا٤بعارف وما جرى ُب الدىور ُب 543الوق  وىو سنة 
السوالف وقيل إن بعثة الرسل إٔب ىؤالء ا٤بلوك كان ُب السنة السادسة من ا٥بجرة قبل فتحو 
خيرب ٍب سرية عمر بن ا٣بطاب ُب شعبان إٔب ا٤بوضع ا٤بعروف بَببة وتربة ناحية الغبفاء، 

صنعاء و٪بران اليمن ٍب سرية أيب بكر ُب ىذا على أربع ليال من مكة وقيل ٟبس، طريق 
الشهر إٔب بِب كفاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن ىوازن بن 

منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيفان بن مضر بن نزار، بناحية ضرية، ٍب سرية 
بن عوف بن سعد  بشّب بن سعد األنصاري، ٍب ا٣بزرجي ُب ىذا الشهر أيضاً إٔب بِب مرة

بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيفان بن مضر بفدك، 
 فأصيب أصحابو وارتث ُب القتلى.

ٍب سرية غالب بن عبد اهلل الليثي ُب شهر رمضان إٔب ا٤بيفعة وراء بطن ٬بل إٔب ناحية النقرة 
ة ابن زيد بن حارثة الرجل الذي ٩با يلي ٪بداً على ٜبانية برد من ا٤بدينة، وفيها قتل أسام

قال ال إلو إال اهلل ففامو النيب صّلى اهلل عليو وسّلم على قتلو فقال إ٭با قا٥با احتجاراً فقال " 
ىفا شقق  عن قلبو فتعلم أصادق ىو أم كاذب؟ " فأنزل اهلل عز وجل ُب ذلك وال تقولوا 

د األنصاري ُب شوال إٔب ٲبن ٤بن ألقى إليكم السفام لس  مؤمناً " ٍب سرية بشّب بن سع
 وجبار وٮبا موضعان ٫بو ا١بناب وا١بناب يعارض خيرب ووادي القرى

ٍب خرج رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم عن ا٤بدينة يوم االثنْب لس  ليال خلون من ذي 
القعدة لعمرة القضاء الٍب كان ا٤بشركون صدوه عنها با٢بديبية فخرج ا٤بشركون عن مكة 

ول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم فأقام هبا وأصحابو ثفاثاً ٍب خرج عنها وعاد إٔب ودخلها رس
ا٤بدينة وكان استخلف عليها سباع بن عرفطة، وفيها تزوج ميمونة ا٥بفالية خالة عبد اهلل بن 
العباس على ما ُب ىذا ا٣برب من التنازع بْب فقهاء األمصار وغّبىم ٩بن تقدم: أنكحها 

وىي ميمونة بن  ا٢بارث بن حزن بن ٔبّب بن ا٥بزم بن روبية بن عبد اهلل  وىو ٧بل أم ٧برم؟
بن ىفال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن ىوازن، وأمها ىند بن  عوف بن 



زىّب بن ا٢بارث بن ٞباطة بن جرش بن ٞبّب وىي العجوز ا١برشية أكرم الناس أصهاراً كان 
ى ولبابة الصغرى وعصماء وعزة بنات ا٢بارث بن حزن ٥با ٜبا٘ب بنات ميمونة ولبابة الكرب 

وسلمى وأ٠باء وسفامة بنات عميس بن معد بن ا٢بارث بن تيم ابن كعب بن مالك بن 
قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن معاوية بن زيد بن مالك بن نسر بن وىب اهلل بن 

ك من التنازع ُب نسب شهران بن عفرس بن أفتل وىم ٝباعة خثعم بن أ٭بار على ما ُب ذل
أ٭بار ومن أ٢بقو من نساب النزارية بنزار بن معد بن عدان ومن أ٢بقو من نساب القحطانية 

 بأراش بن عمرو بن غوث بن نب  بن زيد بن كهفان بن سبأ بن يعرب بنقحطان.
تزوج رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ميمونة على ما وصفنا، وتزوج ٞبزة بن عبد ا٤بطلب 

فولدت لو أمة اهلل وقيل أمامة، وتزوج العباس بن عبد ا٤بطلب لبابة الكربى وتكُب أم  سلمى
الفضل فولدت لو الفضل ال عقب لو وعبد اهلل أبا ا٣بلفاء من بِب العباس وعبيد اهلل ومعبداً 
٥بما عقب وقثم وعبد الرٞبن ال عقب ٥بما وأم حبيب. وٓب يكن أخوة ألم وأب أشرف 

وراً، مات الفضل بالشأم ُب طاعون عمواس وعبد الرٞبن ومعبد بإفريقية منهم وال أبعد قب
وقثم بسمرقند وعبد اهلل بالطائف وعبيد اهلل با٤بدينة. وتزوج جعفر بن أيب طالب أ٠باء 
فولدت لو عبد اهلل وعوناً و٧بمداً ٍب تزوجها أبو بكر فولدت لو ٧بمداً ٍب تزوجها علي بن 

ناً ال عقب ٥بما، وتزوج الوليد بن ا٤بغّبة ا٤بخزومي لبابة أيب طالب فولدت لو ٰبٓب وعو 
الصغرى فولدت لو خالد بن الوليد وباقي البنات عند أزواج شٌب ليس ٥بم من السابقة ُب 

 الدين والشرف ُب النسب ما ٥بؤالء.
ٍب سرية ابن أيب العوجاء السلمي ُب ذي ا٢بجة إٔب بِب السلم، فأصيب أصحابو و٪با 

سربة عبد اهلل بن أيب حدرد األسلمي ُب ذي ا٢بجة إٔب الغابة فقتل رفاعة ابن مكلوماً ٍب 
 زيد ا١بشمي.

 ٍب سرية ٧بيصة بن مسعود إٔب ناحية فدك.
ٍب سرية عبد اهلل بن أيب حدرد إٔب إضم ُب ذي ا٢بجة أيضاً، وكان فيهم أبو قتادة و٧بلم 

ينهما ُب ا١باىلية وقيل بل بن جثامة فقتل ٧بلم عامر بن األضبط األشجعي لشيء كان ب



قتلو بعد أن حيان بتحية اإلسفام فقيل إن فيو نزل " وال تقولوا ٤بن ألقى إليكم السفام 
 لس  مؤمناً، تبتغون عرض ا٢بياة الدنيا "

 ذكر السنة الثامنة من ا٥بجرة
 سنة الفتح

 قديد.ٍب سرية غالب بن عبد اهلل الليثي ُب صفر إٔب بِب ا٤بلوح بكديد بْب عسفان و 
ٍب سرية أيضاً ُب صفر إٔب مصاب أصحاب يسّب بفدك، وُب ىذا الشهر قدم عمرو بن 
العاص بن وائل بن ىاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن ىصيص ابن كعب بن لؤي بن 
غالب، وخالد بن الوليد بن ا٤بغّبة بن عبد اهلل بن عمر بن ٨بزوم بن يقظة بن مرة بن كعب 

 بن لؤي مهاجرين.
شجاع بن وىب األسدي ُب شهر ربيع األول إٔب بِب عامر بالسي من ناحية ركبة،  ٍب سرية

 ٩با تلي تربة وركبة وراء معدن بِب سليم من ا٤بدينة على ٟبس ليال.
ٍب سرية كعب بن عمّب الغفاري ُب ىذا الشهر إٔب ذات أطفاح، وىي وراء وادي القرى 

تل أصحابو ٝبيعاً وٙبامل إٔب ا٤بدينة بِب تبوك واذرعات من بفاد دمشق من أرض الشأم فق
 جرٰباً.

ٍب سرية زيد بن حارثة وجعفر بن أيب طالب وعبد اهلل بن رواحة األنصاري من بِب ا٢بارث 
بن ا٣بزرج ُب ٝبادى األؤب لغزو الروم إٔب مؤتة من ناحية البلقاء من أعمال دمشق من 

زدي رسول اهلل صّلى اهلل عليو الشأم لقتل شرحبيل بن عمرو الغسا٘ب ا٢بارث بن عمّب األ
وسّلم إٔب صاحب بصرى، وٓب يقتل للنيب صّلى اهلل عليو وسّلم غّبه وكانوا ُب ٫بو من 
ثفاثة آالف فلقيهم ٝبوع الروم ُب مائة ألف أنفذىم ىرقل للقائهم وىو يومئذ مقيم 
غّبىم بأنطاكية وعلى الروم تيادوقس البطريق، وعلى متنصرة العرب من غسان وقضاعة و 

شرحبيل بن عمرو الغسا٘ب، فقتل زيد بن حارثة وجعفر بن أيب طالب بعد أن عرقب فرسو، 
وىو أول فرس عرقب  ُب اإلسفام وجرح نيفاً وتسعْب جراحة كلها ُب مقادمو، وعبد اهلل 



 ابن رواحة ورجع خالد بن الوليد بالناس.
راء وادي القرى بينها وبْب ٍب سرية عمرو بن العاص ُب ٝبادى اآلخرة إٔب ذات السفاسل و 

ا٤بدينة عشرة أيام، فلقيو ٝبوع الروم ومتنصرة العرب فاستمد النيّب صّلى اهلل عليو وسّلم 
فأمده بسرية فيها أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن ا١براح رضي اهلل عنهم، وكان لعمرو ُب 

النار مع حاجتهم ىذه السرية أفعال أنكرت عليو منها صفاتو بالناس جنباً، ومنعو إيقاد 
إليها لشدة القر وكثرة ا١براح وغّب ذلك، وبلغ النيب صّلى اهلل عليو وآلو وسّلم ما فعل 

 فأجازه ٤با ذكر فيو من ا٤بصلحة للجيش.
ٍب سرية أيب عبيدة بن ا١براح ُب رجب إٔب أرض جهينة بناحية البحر بينها وبْب ا٤بدينة 

 ٟبس ليال.
ربعي األنصاري ٍب ا٣بزرجي ُب شعبان إٔب خضرة أرض ٍب سرية أيب قتادة النعمان بن 

 ٧بارب بنجد.
ٍب سرية أيب قتادة أيضاً ُب ىذا الشهر إٔب بطن إضم بْب ذي خشب وذي ا٤بروة بينها وبْب 
ا٤بدينة ثفاث برد ٍب غزوة رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم مكة وىي غزوة الفتح سار إليها 

 عشرة آالف من ا٤بسلمْب فدخلها، وكان استخلف لثفاث ليال خلون من شهر رمضان ُب
على ا٤بدينة أبا رىم الغفاري. قال ا٤بسعودي: وتنوزع ُب دخولو أصلحاً كان أم عنوة فقال 
أبو عمرو عبد الرٞبن بن عمرو األوزاعي من األوازع من ٞبّب ُب آخرين من أىل الشأم 

ن علي األصبها٘ب وغّبه فتح وأىل العراق وغّبىم من أىل الظاىر كأيب سليمان داود ب
رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم مكة عنوة فخلى بْب ا٤بهاجرين وأرضهم ودورىم ٗبكة وٓب 
ٯبعلها فيئاً واحتجوا بقول النيب صّلى اهلل عليو وسّلم " أال إن اهلل حبس الفيل عن مكة 

د بعدي " وبقولو " وسلط عليهم رسولو وا٤بؤمنْب أال إهنا ٓب ٙبل ألحد قبلي وال ٙبل ألح
أترون أوباش قريش أٗب لقيتموىم فاحصدوىم حصداً " وأمره بقتل ابن خطل وعبد اهلل بن 
سعد بن أيب سرح ومقيس بن حبابة وغّبىم؛ وغّب ذلك من ا٢بجاج فقال أبو عبد اهلل 
٧بمد بن إدريس الشافعي وموافقتو: ٓب يدخلها رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم عنوة وإ٭با 



دخلها صلحاً، وقد تقدم ٥بم أمان بقولو من دخل داره فهو آمن، ومن ألقى السفاح فهو 
آمن، ودليل قول اهلل عز وجل: " وىو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة 

 من بعد أن أظفركم عليهم " .
 وقد روي أن ىذه اآلية نزل  ُب غزوة ا٢بديبية كذلك حدثنا أبو جعفر ٧بمد بن جرير

 الطربي عن بشر بن معاذ عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة

وذىب أبو عبد اهلل مالك بن أنس األصبحي من ذي أصبح بن مالك من ٞبّب وغّبه من 
أىل ا٤بدينة إٔب مثل ذلك فإهنم ٤با أمنوا على أنفسهم كان  أموا٥بم تبعاً ٥بم، وقال آخرون 

اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم مكة ومن على منهم أبو عبيد القاسم بن سفام افتتح رسول 
أىلها فردىا عليهم وٓب يقسمها وال جعل فيئاً وغّب ذلك من ا٢بجاج، وأمر رسول اهلل صّلى 
اهلل عليو وسّلم بقتل عدة، منهم عبد اهلل بن سعد بن أيب سرح بن حبيب بن جذٲبة بن 

ألمو وأحد من   نصر بن مالك بن حسل ابن عامر بن لؤي وكان أخا عثمان بن عفان
كتب الوحي فارتد مشركاً و٢بق ٗبكة فلما أمر النيب صّلى اهلل عليو وسّلم بقتلو أخفاه 

عثمان ٍب أتى بو النيب صّلى اهلل عليو وسّلم سائفاً فيو فصم  النيب صّلى اهلل عليو وسّلم 
م ٤بن طويفًا، ٍب قال " نعم " فلما انصرف بو عثمان قال رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسلّ 

حضره من أصحابو " أما واهلل لقد صم  ليقوم أليو بعضكم فيضرب عنقو " فقال رجل 
من األنصار: فهفا أومأت يا رسول اهلل؟ فقال " إن النيب ال يقتل باإلشارة " ومنهم عبد 
اهلل بن خطل من تيم بن غالب بن فهر بن مالك، وقيل إن ا٠بو ىفال بن خطلن وابن 

ن رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم أمره مصدقاً وكان معو رجل من خطل ىو عبد اهلل وكا
األنصار وغفام لو فقتل الغفام ٣بفاف كان منو عليو وارتد مشركاً وكان  لو قينتان تغنيان 
هبجاء النيب صّلى اهلل عليو وسّلم، فأمر بقتلهما معو، ومقيس بن حبابة من بِب كلب بن 

كر بن عبد مناة بن كنانة بن خزٲبة بن مدركة بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن ب
إلياس بن مضر وكان قتل رجفاً من األنصار قتل أخاً لو خطأ وكان رجع إٔب مكة مرتداً، 



وعكرمة ابن أيب جهل ا٤بخزومي، وا٢بويرث بن نقيذ بن وىب بن عبد بن قصي وكان ٩بن 
ة كان  لبِب عبد ا٤بطلب يؤذيو ٗبكة فقتلو علي بن أيب طالب عليو السفام، وسارة موال

وكان  ٩بن يؤذيو ٗبكة أيضاً وبث رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم السرايا حول مكة وكان 
 أو٥با سرية خالد بن الوليد ُب شهر رمضان إٔب ٬بلة اليمانية ٥بدم العزى فهدمها.

 ٍب سرية عمرو بن العاص ُب شهر رمضان إٔب سواع برىا فهدمو.
 د األشهلي من األوس ُب ىذا الشهر إٔب مناة با٤بشلل فهدمو.ٍب سرية سعد بن زي

 ٍب سرية خالد بن سعيد بن العاص إٔب عرنة.
 ٍب سرية ىشام بن العاص إٔب يلملم.

ٍب سرية الطفيل بن عمرو الدوسي ُب شوال إٔب ذي الكفْب صنم عمرو بن ٞبمة الدوسي 
 فهدمو.

بن عبد مناة بن كنانة بن خزٲبة بن مدركة  ٍب سرية خالد بن الوليد إٔب بِب خزٲبة بن عامر
وكانوا أسف مكة على ليلة منها ٫بو يلملم، بعثو رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم داعياً، وٓب 

 يأمره بالقتال فقتلهم بالغميصاء، فوادىم رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم.
 ٍب غزوة رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ىوازن وىي غزوة حنْب

قال ا٤بسعودي: وحنْب واد إٔب جانب ذي اجملاز بينو وبْب مكة ثفاث ليال، وكان خروجو 
صّلى اهلل عليو وسّلم ُب اثِب عشر ألفاً من أىل مكة وا٣بيل مائتا فرس وقيل أكثر من ذلك 
وطلب صّلى اهلل عليو وسّلم من صفوان بن أمية عارية أدراعاً كان  عنده وصفوان يومئذ 

أجل النيب صّلى اهلل عليو وسّلم بإسفامو شهرين فقال أغصباً يا ٧بمد؟ فقال مشرك قد است
" بل عارية مضمونة حٌب نؤديها إليك " فأعطاه مائة درع ٩با يصلحها من السفاح على ما 
ُب ىذا ا٣برب من اختفاف األلفاظ واضطراب األسانيد وتنازع الناس ُب العارية مضمنة ىي  

َبط ذلك ا٤بعّب أم ٓب يشَبط، وىو وقول يعزى إٔب ابن عباس كما قال الشافعي وغّبه اش
وأيب ىريرة وغّبٮبا أم غّب مضمنة كما قال أبو حنيفة النعمان بن ثاب  وصاحباه وسفيان 



الثوري وأىل الطاىر، ويعزى ذلك إٔب أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب عليو السفام وعبد 
ماهنا كما قال قتادة وغّبه، أو كما قال اهلل بن مسعود أم تكون مضمنة إذا اشَبط ض

مالك ما كان من ذلك ظاىراً مثل الرقيق وغّبه من ا٢بيوان أو الربع فلم يبعد ذلك ٓب يكن 
ضامناً، وما كان من العروض وا٢بلي وغّبه ذلك فهو ضامن إال أن يصيبو أمر من أمر اهلل 

قاويل مع اتفاق ا١بميع على أن تعأب يعذر بو أو يقوم لو بينة ففا يضمن وغّب ذلك من األ
ا٤بستعّب ال ٲبلك العارية واتفاقهم على أن لو الشيء ا٤بستعار فيما أذن لو مالكو أن 

يستعملو فيو، واتفاقهم على أن ا٤بستعّب إذا أتلف الشيء ا٤بستعار أن عليو ضمانو فلقي 
ري نصر بن رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ىوازن بأوطاس عليهم مالك بن عوف النص

معاوية بن بكر بن ىوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة ابن قيس بن عيفان بن مضر 
بن نزار ودريد بن الصمة ا١بشمي جشم بن بكر ابن ىوازن وكان أحد فرسان العرب 

وشجعاهنم وىو يومئذ شيخ كبّب ضرير، قيل قد جاوز ا٤بائٍب سنة ليس فيو إال التيمن برأيو 
يوم من ىوازن نصر وجشم أبناء معاوية بن بكر بن ىوازن وسعد وكان من حضر ذلك ال

بن بكر بن ىوازن ونفر من بِب ىفال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن ىوازن 
وٓب ٰبضرىا أحد من بِب ٭بّب ولد عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر ابن ىوازن، وال من  

عب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة كفاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وال من ولد ك
وىم عقيل وا٢بريش وقشّب وجعدة وعبد اهلل وحبيب بنو كعب فهزمهم اهلل وغنم رسولو 
أموا٥بم وذراريهم، وقتل دريد بن الصمة يومئذ ُب نوح من مائة وٟبسْب رجفاً من ىوازن، 

 وىرب مالك بن عوف.
ا يلي دمشق من أرض الشأم، ٍب غزوة رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ُب رجب تبوك ٩ب

وبْب تبوك وا٤بدينة تسعون فرسخاً، وذلك مسّبة اثنٍب عشرة ليلة وكان معو ُب ىذه الغزاة 
ثفاثون ألفاً، ا٣بيل عشرة آالف، واإلبل اثنا عشر ألف بعي، ويسمي جيش العسرة ألهنم 

٣بروج لبعد أمروا با٣بروج ٤با طاب  الثمار واشتد ا٢بر وطاب ٥بم الظفال، شق عليهم ا
ا٤بسافة، وعسرة من ا٤باء، وعسرة من النفقة والظهر، وحث رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم 



األغنياء على النفقة وا٢بمفان، فصار إٔب تبوك، فأقام هبا بضع عشرة ليلة، وقيل عشرين، 
يصلي ركعتْب ركعتْب، وعاد إٔب ا٤بدينة وكان استخلف عليها علي بن أيب طالب وقد ذىب 

قوم إٔب أنو استخلف عليها أبا رىم الغفاري وعلى أىلو علي بن أيب طالب، وقيل بل 
استخلف عليها بن أم مكتوم، وقيل ٧بمد بن مسلمة، وقيل سباع ابن عرفطة، وٚبلف عبد 
اهلل بن أيب معسكراً ُب ا٤بوضع ا٤بعروف با١برف ُب قطعة من ا١بيش، وُب ىذه الغزاة قال 

ليو وسّلم لعلي بن أيب طالب ٤با خلفو با٤بدينة وٓب ٱبلفو قبلها، وقد رسول اهلل صّلى اهلل ع
رأى كراىية علي لذلك " أففا ترضى أن تكون مِب ٗبنزلة ىارون من موسى، إال أنو ال نيب 
بعدي " واألشهر أن رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم استخلف علياً على ا٤بدينة، ليكون 

د ذكرنا السبب الذي لو ومن أجلو خلفو، وسبب ٚبلف مع من ذكرنا من ا٤بتخلفْب، وق
عبد اهلل ابن أيب فيما ذكرنا ُب كتاب االستذكار، ٤با جرى ُب سالف األعصار الذي كتابنا 
ىذا تال لو، وفيها كان  قصة الثفاثة الذين خلفوا، فأنزل اهلل عز و جل " وعلى الثفاثة 

  " وىم من األنصار، كعب بن مالك الذين خلفوا حٌب إذا ضاق  عليهم األرض ٗبا رحب
 ا٣بزرجي، ومرارة بن الربيع، وىفال بن أمية األوسيان

وقد أتينا على ما كان بينو وبْب ىرقل، ملك الروم من ا٤براسفات ُب ىذه الغزاة ُب حال 
مقامو صّلى اهلل عليو وسّلم بتبوك، وىرقل يومئذ ٕبمص، وقيل بدمشق فيما سلف من  

خالد بن الوليد ا٤بخزومي إٔب أكيدر بن عبد ا٤بلك الكندي صاحب  كتبنا وبعث من ىناك
دومة ا١بندل، فأخذه أسّباً وفتح اهلل عليو دومة؛ وجاءه وىو بتبوك أسقف أيلة ٰبنة بن 
روبة فصا٢بو على أن على كل حآب هبا ديناراً ُب السنة، وقدم عليو أىل أذرح فسألوه 

باً، وُب ىذه الغزاة هنى عن إخصاء ا٣بيلن وغزوة الصلح على ا١بزية فقبلها وكتب ٥بم كتا
تبوك آخر غزواتو صّلى اهلل عليو وسّلم وُب انصرافو من ىذه الغزاة ىم عدة من ا٤بنافقْب 

باغتيالو صّلى اهلل عليو وسّلم ليفاً وإلقائو ُب الثنية، وىم ا٤بعروفون بأصحاب العقبة، فحال 
عليهم، وقد أتينا على شرح خربىم و٠بائهم ُب كتاب اهلل بينهم وبْب ما أرادوا بنبيو وظهره 



االستذكار عند ذكرنا ىذه الغزاة، وأمر رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم هبدم مسجد الضرار 
وإحراقو؛ وكان ُب بِب سآب بن عوف بن األوس، وفيو أنزل اهلل عز وجل " الذين اٚبذوا 

 إرصاداً ٤بن حاربا اهلل ورسولو " .مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بْب ا٤بؤمنْب و 
وتوفي  أم كلثوم ابنة رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ُب شعبان، وُب ذي القعدة من ىذه 
السنة كان  وفاة عبد اهلل بن أيب مالك بن ا٢بارث بن عبيد بن مالك بن ا٢ببلي، وىو 

خزاعة هبا تعرف،  سآب بن غنم بن عوف بن ا٣بزرج بن حارثة، وأم أبيو سلول امرأة من
وكان أحد ا٤بنافقْب، وقدم رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ا٤بدينة مهاجراً، والتاج ينظم لو 
ليملك وسن رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ُب ىذه السنة فرائض الصدقات وأوجب ُب 
 الغفات ٩با سقي سيحاً أو سقتو السماء العشر، وما سقي بالنواضح نصف العشر، على

 ما ُب ذلك من التنازع بْب فقهاء األمصار ُب الوسق وا٢بصر وغّب ذلك.
ٍب وجو عليو الصفاة والسفام أبا بكر الصديق رضي اهلل عنو ُب ذي ا٢بجة ليحج بالناس 
ونزل  عليو سورة براءة، فبعث بسبع آيات من صدرىا مع علي بن أيب طالب، وأمره أن 

، وقال " أذن ُب الناس أنو ال يدخل ا١بنة كافر،وال يقوم هبا على الناس ٗبُب إذا اجتمعوا
ٰبج بعد ىذا العام مشرك، وال يطوف بالبي  عريان ومن كان لو عند رسول اهلل صّلى اهلل 
عليو وسّلم عهد فهو لو إٔب مدتو، وأجل الناس أربعة أشهر من يوم تنادى، لّبجع كل قوم 

ياً على ناقة العضباء، على ما ُب ىذا إٔب مأمنهم، ٍب ال عهد ٤بشرك وال ذمة " وٞبل عل
ا٣برب من التنازع والتأول بْب فرق أىل الصفاة وأصحاب النص من الشيعة، وأصحاب 

االختيار من ا٤بعتزلة وا٣بوارج وا٤برجئة وفقهاء األمصار وغّبىم من ا٢بشوية والنابتة، فحج 
ى ما أمره رسول اهلل ا٤بسلمون وحج ا٤بشركون على مناز٥بم من الشرك، وقام علي ٗبُب عل

صّلى اهلل عليو وسّلم، وٓب ٛبض سنة حٌب دخل  العرب ُب اإلسفام، وكانوا أكثر من مائة 
 ألف وتعايروا بالشرك بينهم، وا٤بقام عليو.

 ذكر السنة العاشرة من ا٥بجرة
 سنة حجة الوداع



 ٍب سرية أسامة بن زيد إٔب يبُب وأزدود من أرض فلسطْب من بفاد الشأم.
ية خالد بن الوليد ُب شهر ربيع األول إٔب بِب عبد ا٤بدان من بِب ا٢بارث بن كعب، ٍب سر 

من ولد عريب بن زيد بن كهفان بنجران اليمن، وُب ىذا الشهر توُب إبراىيم بن رسول اهلل 
صّلى اهلل عليو وسّلم، وكان من مولده إٔب وفاتو سنة وعشرة أشهر وعشرة أيام وكسف  

وم إ٭با كسف  ٤بوتو، فصلى رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم صفاة الشمس يومئذ. فقال ق
الكسوف. ٍب قال " أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل عز وجل ال 
يكسفان ٤بوت أحد وال ٢بياتو، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إٔب اهلل " ٍب سرية علي بن أيب 

وكتب معو رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم  طالب عليو السفام ُب شهر رمضان إٔب اليمن، 
كتاباً يدعوىم إٔب اإلسفام، فجمعوا لو فقرأ عليهم كتاب رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم 

 ودعاىم إٔب اإلسفام، فأسلم  ٮبدان كلها ُب يوم واحد

واسم ٮبدان أو سلة بن ربيعة بن ا٣بيار بن مالك بن زيد بن كهفان بن سبأ بن يشجب 
ب بن قحطان، ٍب تتابع  اليمن على اإلسفام، وقدم  على رسول اهلل صّلى اهلل بن يعر 

عليو وسّلم وفودىم، فكتب ٥بم كتباً بإقرارىم على ما أسلموا عليو من أموا٥بم وأرضهم، 
ووجو عمالو لتعرفيهم شرائع اإلسفام، وقبض صدقاهتم، وجزية من أقام على دين النصرانية 

م وقدم على رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ٗبال البحرين، وكان واجملوسية واليهودية منه
حليفاً لبِب أمية وىو أول مال ٞبل إٔب ا٤بدينة ففرقو على الناس، وقدم  وفود العرب عليو 
من كل وجو من معد واليم، وكان  تَببص بإسفامها فلما فتح رسول اهلل صّلى اهلل عليو 

لو العرب إٔب اإلسفام وقد وفد بِب حنيفة بن ١بيم وسّلم مكة ودان  لو قريش، انقادت 
بن صعب بن علي بن بكر بن وائل من اليمامة فيمن قدم من الوفود، وفيهم مسيلمة 
الكذاب بن ٜبامة بن كثّب بن حبيب بن ا٢بارث بن عبد ا٢براث بن عدي بن حنيفة، 

 لمة أمره بادعائو النبوة.ويكُب أبا ٜبامة، وبنو حنيفة يسَبونو بالثياب فلما رجعوا أظهر مسي
وصار إليو ُب ىذه السنة السيد العقاب وافداً أىل ٪بران يسأالنو الصلح، فصا٢بهما عن 



 أىل ٪بران على ألفي حلة ُب السنة وغّب ذلك.
ٍب خرج رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم حاجاً ٣بمس بقْب من ذي القعدة وقد ساق معو 

ذلك وأقل، فلما صار با٤بوضع ا٤بعروف بسرف، أمر ا٥بدي ستْب بدنة، وقيل أكثر من 
الناس أن ٰبلوا بعمرة إال من ساق ا٥بدي، ودخل مكة وقدم علي بن أيب طالب من ٪بران 
اليمن مهفاً با٢بج، فقال لو النيب صّلى اهلل عليو وسّلم: " بأي شيء أىلل ؟ " قال قل : 

ال لو " ىل معك من ىدي؟ " حْب أحرم  اللهم إ٘ب أىل ٗبا أىل بو عبدك ورسولك، فق
قال: ال، فأشركو رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ُب ىديو، وثب  على إحرامو مع رسول 

 اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم حٌب فرغا من ا٢بج.
و٫بر رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ا٥بدي عنهما وحج بالناس وأراىم مناسكهم وعرفهم 

ىم وأموا٥بم عليهم حرام، وأن كل دم موضوع، فسمي  سننن حجهم، وأعلمهم أن دماء
حجة الوداع ألنو ودعهم وٓب ٰبج بعدىا، وتسمى أيضاً حجة البفاغ ألنو حْب ودعهم 

خطبهم فقال ُب خطبتو " أال أن الزمان قد استدار كهيئتو يوم خلق اهلل السموات واألرض 
سيء على ما قدمناه مفصفاً " وىذا القول بْب ماضي الزمان ومستقبلو مثب  لبطفان الن

فيما سلف من كتابنا ىذا. ٍب قال " اللهم ىل بلغ ؟ " فقالوا نعم فقال " اللهم اشهد " 
وأحج رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم نساءه كلهن معو وابنتو فاطمة وقيل إنو أفرد ا٢بج، 

 وقيل أقرن، وقيل إنو كسا البي  ُب حجتو ا٢بربات
 رة من ا٥بجرةذكر السنة ا٢بادية عش

 سنة الوفاة
فيها كان توجيو رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم عمرو بن العاص إٔب جيفر وعباداً بِب 

ا١بلندي بن مسعود األزديْب صاحيب عمان بدعوٮبا إٔب اإلسفام فأسلما، وُب ىذه السنة 
ن عمرو قوي أمر األسود العنسي الكذاب ا٤بتنيب باليمن وىو عبهلة بن كعب بن ا٢بارث ب

بن عبد اهلل بن سعد بن عنس بن مذحج وىو مالك بن أدد بن زيد بن يشجدب بن 
عريب بن زيد بن كهفان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وكان بدء أمره 



با٤بوضع ا٤بعروف بكهف خبان وكان يدعى ذا ا٢بمار، ٢بمار كان معو قد راضو وعلمو 
وغّب ذلك من أمور كان يدعيها و٨باريق   يقول لو اسجد فيسجد ويقل لو اجث فيجثو،

كان يأٌب هبا ٯبتذب هبا قلوب متبعيو وقتل بإذان رئيس األبناء الذي شخصوا مع وىرز إٔب 
اليمن، وكانوا أسلموا وتزوج امرأتو، فوثب عليو فّبوز بن الديلمي من األبناء، وعاضده ُب 

 ذلك داذويو، وقيس بن مكشوح ا٤برادي.
 عليو وسّلم كاتبو فقتلوه فأخرب النيب صّلى اهلل عليو وسّلم أصحابو وكان النيب صّلى اهلل

بقتلو، وقيل إن رأسو ٞبل إٔب ا٤بدينة، وقد قبض رسول اهلل صّلىاهلل عليو وسّلم، وتنوزع ىل 
كان مقتلو ُب حياتو أم بعد وفاتو؟ ٍب وثب قيس بن مكشوح ا٤برادي على داذويو فقتلو 

 ٢بمار من عنس، وقال ُب ذلك.متقرباً بذلك إٔب قوم ذي ا
 قد علم األحياء من مذحج ... ما قتل األسود إال أنا
 طلب  ثأراً كان ٕب عنده ... بقتلة األسود مستمكنا

 ُب كلمة لو طويلة أو٥با:
 أٓب يسلمى قبل أن تظعنا ... إن بنا من حبها ديدنا

 بفاد البلقاء وأذرعات ٍب ندب رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم أسامة بن زيد ُب صفر إٔب
 ومؤتة من أرض دمشق من الشأم ثائراً بأبيو، وألسامة يومئذ ٜبا٘ب عشرة سنة.

وكان ُب بعثو عمر بن ا٣بطاب والزبّب وأبو عبيدة بن ا١براح، وتنوزع ُب أيب بكر، أكان ُب 
كان ىذا البعث أم ال؟ فأقاموا يتجهزون إٔب أن توُب رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم، و 

 يقول ُب علتو جهزوا جيش أسامة.
قال ا٤بسعودي: وكان  غزوات رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم الٍب غزاىا بنفسو سبعاً 
وعشرين غزوة، ومن الناس من يذىب إٔب أهنا ٜبان وعشرون، فالذي ذىبوا إٔب أهنا سبع 

القرآ غزوة واحدة، وعشرون، جعلوا منصرف النيب صّلى اهلل عليو وسّلم من خيرب إٔب وادي 
والذي رووا أنا ٜبان وعشرون جعلوا غزاة خيرب مفردة، ووادي القرى غزوة أخرى، قاتل منها 



ُب تسع، أو٥با بدر وأحد، وا٣بندق، وقريظة، وا٤بصطلق، وخيرب، والفتح، وحنْب، والطائف 
هلل ىذا قول ٧بمد بن إسحاق ُب آخرين، ووافق الواقدي ابن إسحاق ُب أن النيب صّلى ا

عليو وسّلم قاتل ُب ىذه التسع غزوات وذكر أنو قاتل ُب غزاة وادي القرى، وُب يوم الغابة 
 فقتالو ُب التسع اتفاق.

وزاد الواقدي ما ذكرنا وإ٭با حكينا تنازع ىذين ألهنما قدوة ُب ٞبلة ا٤بغازي والسّب وإليهما 
 يرجع ُب ذلك.

ىذا الكتاب ثفاثاً وسبعْب وتنازع مصنفوا وكان  سراياه وسواربو وبعوثو على ما رتبنا ُب 
الكتب ُب التواريخ والسّب ُب ذلك، فذىب قوم منهم إٔب أن سراياه وسواربو س  وستون، 

 وقال آخرون نيف وٟبسون.
 وقال ٧بمد بن إسحاق ُب عدة من أصحاب السّب وا٤بغازي، بل ذلك ٟبس وثفاثون.

٤بغازي والسّب إ٭با كان  السرايا وقال ٧بمد بن عمر الواقدي ُب آخرين من أصحاب ا
 والسوارب ٜبانياً وأربعْب.

قال ا٤بسعودي: وأرى أن السبب الذي أوجب ىذا التنازع ا٤بتفاوت ُب إعداد ىذه السرايا؛ 
أن منهم من يعتد بسرايا ال يعتد هبا آخرون، وذلك أنو كان  سرايا ُب ٝبلة مغاز، فأفردىا 

لة تلك ا٤بغازي، ألن رسول اهلل صّلى اهلل عليو بعضهم واعتد هبا، وبعض جعلها ُب ٝب
وسّلم، قد وجو ُب كثّب من غزواتو سرايا إٔب ما يلي البفاد الٍب حلها بعد ىزٲبة ا٤بشركْب 
ٖبيرب ُب الطب على ما قدمنا، ووجو بعد فتح مكة سرايا ٥بدم األصنام الٍب حول مكة، 

ذلك وٓب نأل جهداً ُب حصره  فوقع التنازع ألجل ذلك، فجمعنا ُب كتابنا ىذا ٝبيع
وترتيبو، وٓب ٬بلو من ذكر خفاف أصحاب السّب ُب ذلك ليكون أعم لفائدتو وأجزل 

لعائدتو، على أنا ٓب ٪بد أحداً حصل على ٙبصيلنا، وال رتبو ترتيبنا، فمن أراد علم ذلك 
فليتفصح كتب من عِب هبذا الشأن من األسفاف واألخفاف يقف على حقيقة ما قلنا 

ضيلة ما أتينا، ففهم ذلك بعد الكفاية يسّب، ومطلبو قبل الكفاية عسّب. وقد ذكرنا وف
ذلك على الشرح واإليضاح، وما فيو من التنازع ُب كتاب فنون ا٤بعارف، وما جرى ُب 



الدىور السوالف وُب كتاب االستذكار، ٤با جرى ُب سالف األعصار الذي كتابنا ىذا تال 
 نا من كتابنا ىذا األسانيد ليخف ٙبملو، ويقرب متناولو.لو ومبِب عليو، وإ٭با حذف

قال ا٤بسعودي: وقد ذكرنا عدة من ذوي ا٤بعرفة بسياسة ا٢بروب وتدبّب العساكر وا١بيوش 
ومقاديرىا و٠باهتا، أن السرايا ما بْب الثفاث نفر إٔب ا٣بمسمائة، وىي الٍب ٚبرج بالليل، 

وذلك قولو عز وجل " ومن ىو مستخف بالليل فأما الٍب ٚبرج بالنهار فتسمى السوارب، 
وسارب بالنهار " وما زاد على ا٣بمسمائة إٔب دون الثفاٜبائة فهي ا٤بناسر، وما بلغ الثما٭بائة 
فهو جيش، وىو أقل ا١بيوش وما زاد على الثما٭بائة إٔب دون األلف فهوا٣بشخاش، وما 

هو ا١بيش ا١بحفل، وما بلغ اثِب بلغ األلف فهو ا١بيش األزٓب، وما بلغ األربعة آالف، ف
عشر ألفاً، فهو ا١بيش ا١برار، وإذا افَبق  السرايا والسوارب بعد خروجها، فما كان دون 
األربعْب، فهي ا١برائد، وما كان من األربعْب إٔب دون الثفاٜبائة فهي ا٤بقانب، وما كان من 

ربعْب رجفاً إذا وجهوا الثفاٜبائة إٔب دون ا٣بمسمائة فهي ا١بمرات، وكانوا يسمون األ
العصبة، ويقولون خّب السرايا أربعمائة، وخّب ا١بيوش أربعة آالف، ولن يؤتى اثنا عشر ألفاً 

 من قلة.
وقد رأى قوم أن ا٤بقنب مثل ا٤بنسر، وأن كل واحد منهم ما بْب الثفاثْب رجفاً إٔب 

 األربعْب؛ واستشهدوا على تقارهبم بقول الشاعر:
 ب ٓب يزل ... بالثغر منا منسر وعظيموإذا تواكل  ا٤بقان

وأن الكتيبة ما ٝبع فلم ينتشر، وأن ا٢بضّبة النفر الذين يغزى هبم العشرة فمن دوهنم، 
والنفيضة ٝباعة يغزى هبم وليسوا ٔبيش كثّب، وأن األرعن ا١بيش الكبّب الذي لو مثل رعن 

لكثرتو، وا١برار أكثر ما  ا١ببل، وا٣بميس ا١بيش العظيم، وا١برار الذي ال يسّب إال زحفاً 
من ا١بيوش العظمى. ويقول الناس فيما ذكرنا كفاماً كثّباً، وقد ذكرنا من ذلك أفضل ما 

 قيل فيو وأوجزه.
وتنوزع ُب أي يوم من شهر ربيع األول كان  وفاتو عليو الصفاة والسفام بعد إٝباعهم 



ون كان  وفاتو الثنٍب عشرة ليلة على أن وفاتو يوم االثنْب ُب شهر ربيع األول، فقال األكثر 
 خل  من ىذا الشهر.

وقال آخرون بل ذلك لليلتْب خلتا منو، وقال آخرون لتسع خلون منو وكان ذلك اليوم 
لبخ  نصر، وىو  6530السادس عشر من شهر أسفندار ماه من شهور الفرس، سنة 

من ملك   600لإلسكندر بن فيلبس ا٤بلك، وسنة  145اليوم الثالث من حزيران سنة 
كسرى أنوشروان بن قباذ، وكان  شكاتو أربعة عشر يوماً وقيل دون ذلك وكان الذي تولوا 
غسلو صّلى اهلل عليو وسّلم علي بن أيب طالب والعباس بن عبد ا٤بطلب وابناه الفضل وقثم 
وأسامة بن زيد وشقران مؤب رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم وتنوزع فيما كفْب بو رسول 

 صّلى اهلل عليو وسّلم فروى جعفر بن ٧بمد عن أبيو ٧بمد بن علي عن أبيو علي بن اهلل
ا٢بسْب قال ٤با فرغ من غسل رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم كفن ُب ثفاثة أثواب ثوبْب 

 صحاريْب وقيل سحوليْب وبرد حربة أدرج فيها إدراجاً.
ي قصبة عمان والسحولية ثياب قال ا٤بسعودي: والثياب الصحارية مضافة إٔب صحار وى

بيض من قطن تعمل ٗبوضع من اليمن يعرف بسحوال. وإٔب ىذه الرواية يذىب أىل البي  
وشيعتهم وذلك كفن أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب عليو السفام غّب أنو عمم بعمامة 

 ألجل الضربة، فصارت عندىم سنة مأثورة معموالً هبا.
ن الكفن ا٤بفروض عندىم ثوب واحد إذا ٓب يوجد غّبه وثفاثة وليس تعد العمامة وا٤بئزر م

وٟبسة ٤بن وجد سعة، وروى بعضهم ما زاد على ٟبسة فبدعة يشق أحد ىذه األثواب ُب 
وسطو ويقمص بو من غّب خياطة فيسمى القميص لذلك وعن عائشة رضي اهلل عنها أن 

ليس فيها قميص وال عمامة  رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم كفن ُب ثفاثة أثواب كرسف
وعنا ُب رواية أخرى أنو صّلى اهلل عليو وسّلم كفن ُب ثفاثة أثواب سحولية ليس فيها 

قميص وال عمامة، وحكي عن إبراىيم قال كفن النيب صّلى اهلل عليو وسّلم ُب حلة ٲبانية 
قربه علي بن وقميص ٍب صلي عليو وقيل إنو دفن بعد وفاتو بثفاثة أيام، وكان الذين نزلوا 

 أيب طالب والفضل وقثم ابنا العباس وشقران ٩بن ٠بينا.



 كتاب من حضر من الكتاب
وكان خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف يكتب بْب يديو ُب 
سائر ما يعرض من أموره، وا٤بغّبة بن شعبة الثقفي، وا٢بصْب ابن ٭بّب يكتبان أيضاً فيما 

و، وعبد اهلل بن األرقم بن عبد يغوث الزىري، والعفاء بن عقبة يكتبان يعرض من حوائج
بْب الناس ا٤بداينات وسائر العقود وا٤بعامفات، الزبّب بن العوام، وجهيم بن الصل  يكتبان 

أموال الصدقات، وحذيفة بن اليمان يكتب خرص ا٢بجاز، ومعيقيب بن أيب فاطمة 
زىران بن كعب بن ا٢بارث بن كعب بن عبد اهلل  الدوسي دوس الن عدثان بن عبد اهلل بن

ابن مالك بن نصر بن األزد وكان حليفاً لبِب أسد يكتب مغاٖب رسول اهلل صّلى اهلل عليو 
وسّلم وكان عليها من قبلو وزيد بن ثاب  األنصاري ٍب ا٣بزرجي من بِب غنم بن مالك بن 

عليو وسّلم وكان يَبجم للنيب صّلى النجار يكتب إٔب ا٤بلوك وٯبيب ٕبضرة النيب صّلى اهلل 
اهلل عليو وسّلم بالفارسية والرومية والقبطية وا٢ببشية، تعلم ذلك با٤بدنية من أىل ىذا 
األلسن، وكان حنظلة بن الربيع بن صيفي األسيدي التميمي يكتب بْب يديو صّلى اهلل 

نهم ُب سائر ما عليو وسّلم ُب ىذه األمور إذا غاب من ٠بينا من سائر الكتاب ينوب ع
ينفرد بو كل واحد منهم، وكان يدعى حنظلة الكاتب، وكان  وفاتو ُب خفافة عمر بن 
ا٣بطاب بعد أن فتح اهلل على ا٤بسلمْب البفاد وتفرقوا فيها فصار إٔب الرىا من بفاد ديار 

 مضر فمات ىناك فرئتو امرأة من قومو فقال 
 شاحبيا عجب الدىر حملزونة ... تبكي على ذي شيبة 

 إن تسأليِب الدىر ما شفِب ... أخربك قيفاً ليس بالكاذب
 إن سواد الرأس أودى بو ... حز٘ب على حنظلة الكاتب

وكتب لو عبد اهلل بن سعد بن أيب سرح من بِب عامر بن لؤي بن غالب ٍب ٢بق با٤بشركْب 
ىو   ٗبكة مرتداً، وكتب لو شرحبيل بو حسنة الطاٖبي من خندف حليف قريش، ويقال بل

كندي، وكان أبان بن سعيد، والعفاء بن ا٢بضرمي رٗبا كتبا بْب يديو، وكتب لو معاوية قبل 



وفاتو بأشهر، وإ٭با ذكرنا من أ٠باء كتابو صّلى اهلل عليو وسّلم من ثب  على كتابتو 
واتصل  أيامو فيها وطال  مدتو وصح  الرواية على ذلك من أمره دون من كتب 

فاثة إذ كان ال يستحق بذلك أن يسمى كاتباً ويضاف إٔب ٝبلة  الكتاب والكتابْب والث
 كتابو

 ذكر خفافة أيب بكر الصديق
وبويع أبو بكر عبد اهلل بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن  
كعب بن لؤي، يلتقي مع النيب صّلى اهلل عليو وسّلم عند مرة بن كعب، وٮبا ُب القعدد 

واحد منهما وبْب مرة ستة آباء، وكان ا٠بو ُب ا١باىلية عبد الكعبة فلما  واحد بْب كل
أسلم ٠باه النيب صّلى اهلل عليو وسّلم عبد اهلل ولقبو عتيق قيل ١بمالو وقيل لعتقو من النار، 
ويقال إن ذلك كان سامو ُب ا١باىلية وأمو أم ا٣بّب بن  صخر بن عامر بن كعب بن سعد 

ُب اليوم الذي توُب فيو رسول  -فة بِب ساعدة بن كعب بن ا٣بزرج بن تيم بن مرة بن سقي
اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم وىو يوم االثنْب الثنٍب عشرة ليلة خل  من شهر ربيع األول سنة 

من ا٥بجرة، وقد كان  األنصار نصب  للبيعة سعد بن عبادة بن دليم األنصاري ٍب  66
٤بهاجرين ُب السقيفة منازعة طويلة وخطوب ا٣بزرجي فكان  بينو وبْب من حضر من ا

عظيمة، وعلي وللعباس وغّبىم من ا٤بهاجرين مشتغلون بتجهيز النيب صّلى اهلل عليو وسّلم 
ودفنو، وكان ذلك أول خفاف حدث ُب اإلسفام بعد مضي النيب صّلى اهلل عليو وسّلم، 

افر ومانع للزكاة والصدقة، وارتد أكثر العرب بعد وفاة النيب صّلى اهلل عليو وسّلم، فمن ك
وكان أعظمهم شوكة وأخوفهم أمراً مسيلمة الكذاب ا٢بنفي باليمامة، وطليحة بن خويلد 
األسدي ٍب الفقعسي ُب أسد بن خزٲبة، وقد عاضده عيينة بن حصن الفزاري ُب غطفان، 

فوجو أبو بكر إليهم وإٔب ٝبيع من ارتد من ضاحية مضر خالد بن الوليد بن ا٤بغّبة 
وسار إٔب  66ا٤بخزومي فلقي طليحة فهزمو وفض ٝبوعو وأسر عيينة وذلك ُب سنة 

البطاح وأثخن ُب أرض ٛبيم وقتل مالك بن نويرة الّببوعي وسار إٔب اليمامة فقالتو بنو 
واستشهد  61حنيفة قتاالً شديداً إٔب أن قتل مسيلمة وصا٢بو بقيتهم، وذلك ُب سنة 



تا رجل منهم من قريش ثفاثة وعشرون رجفًا، فيهم زيد بن باليمامة من ا٤بسلمْب ألف ومئ
ا٣بطاب أخو عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنهما ومن األنصار سبعون وقيل دون ذلك، وٓب 
يزل خالد يطأ فرقة فرقة ٩بن ارتد حٌب رجعوا عن ردهتم وكان  سجاح بن  ا٢بارث بن 

مالك بن زيد مناة بن ٛبيم قد سويد بن عقفان التميمية الّببوعية يربوع ابن حنظلة بن 
تنب  وتبعها نفر كثّب منهم الزبرقان ابن بدر، وعطارد بن حاجب بن زرارة، وشبث بن 
ربعي وكان مؤذهنا، وعمرو ابن ا٥بتم التميميون، وسارت إٔب مسيلمة إٔب اليمامة فتزوجها 

 وأقام  عنده ثفاثاً وُب ذلك يقول الطرماح بن حكيم الطائي
 سجاح بقومها ... فلما أت  عز اليمامة حل لعمر لقد سارت 

 فدارسها البكري حٌب استز٥با ... فأضح  عروساً فيهم قد ٘بل 
 فتلك بِب ا٢بنظليْب أصحب  ... مضمخة ُب خدرىا قد تظل 

 وقال عطارد بن حاجب بن زرارة:
 أمس  نبيتنا أنثى نطيف هبا ... وأصبح  أنبياء الناس ذكرانا

د العنسي وطليحة بن خويلد ومسيلمة وجهز أبو بكر ا١بيوش لغزو ويريد باألنبياء األسو 
الروم بالشأم، وأمر األمراء، وىم يزيد بن أيب سفيان، وعمرو بن العاص، وأبو عبيدة بن 
ا١براح، وشرحبيل بن حسنة، وكتب إٔب خالد بن الوليد، وكان سار إٔب ناحية العراق ُب 

الشأم بصرى وحوران والبثنية والبلقاء من أعمال االنضمام إليهم، فسار معهم فافتتحوا من 
دمشق، ولقيتهم الروم بأجنادين ٍب ٗبرج الصفر، فهزموا وقتلوا قتفاً ذريعاً. وسار ا٤بسلمون 

 إٔب دمشق، فنزلوا عليها.

وتوُب أبو بكر وىم ٧باصروىا، وكان  وفاتو با٤بدينة ليلة الثفاثاء لثمان خلون من ٝبادى 
رة، وىو ابن ثفاث وستْب سنة. وقيل أكثر من ذلك ودفن مع النيب للهج 65اآلخرة سنة 

صّلى اهلل عليو وسّلم ُب حجرة عائشة، وكان  خفافتو سنتْب وثفاثة أشهر وعشرة أيام، 
وقيل وعشرين يوماً، وكان طوااًل آدم ٫بيفاً خفيف العارضْب غائر العينْب مشرف ا١ببهة 



 تم.ناتئ الوجنتْب، يغّب شبيو با٢بناء والك
وكان كتابو عثمان بن عفان وزيد بن ثاب  وعبد اهلل بن األرقم، ونقش خاٛبو نعم القادر 
اهلل وقاضيو عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو وحاجبو شديد مواله وكان لو من البنْب ثفاثة 

ُب حصار النيب صّلى اهلل عليو وسّلم الطائف، وقد انقرض  3عبد اهلل ا٤بقدم ذكره ُب سنة 
كان آخرىم إ٠باعيل بن عبد اهلل ابن أيب بكر، وعبد الرٞبن بن أيب بكر ولو صحبة ولده، و 

والعدد ُب ولده منهم الطلحيون بنو طلحة بن عبد اهلل بن عبد الرٞبن بن أيب بكر أكثرىم 
بادية مناز٥بم جادة والصفينة بقفا من األٙب من جادة العراق حذاء ا٤بسلح واقيقية والغمرة 

وق  ٥بم عدد وقوة، ٧بمد بن أيب بكر العقب لو من القاسم بن ٧بمد، وكان ٥بم إٔب ىذا ال
أحد فقهاء ا٤بدينة ومن خيار التابعْب، وعقبو قليل من ولده ٧بمد بن عبد اهلل ابن عبد 
الرٞبن بن القاسم بن ٧بمد، ومن البنات ثفاث منهن عائشة زوجة النيب صّلى اهلل عليو 

الزبّب، وٓب يل ا٣بفافة منذ عهد النيب صّلى اهلل عليو وسّلم إٔب وسّلم، وأ٠باء أم عبد اهلل بن 
وقتنا ىذا أحد أبوه حي إال أبو بكر، وكان أبوه أبو قحافة ُب الوق  الذي توُب فيو أبو 
بكر مقيماً ٗبكة، فلما نعي إليو قال: رزء جليل وورثو السدس وتوُب بعده بسبعة أشهر، 

 سنة. وقيل بستة مكفوفاً ولو سبع وتسعون
وكان إسفامو يوم فتح مكة، وكان  وفاتو ووفاة ىند ابنة عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن 
عبد مناف أم معاوية بن أيب سفيان ُب يوم واحد، وتوفي  فاطمة ابنة رسول اهلل صّلى اهلل 

، وقيل إهنا توفي  بعد 66عليو وسّلم ليلة الثفاثاء لثفاث خلون من شهر رمضان سنة 
اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم بثفاثة أشهر وقيل بستة، وقيل بسبعْب يوماً وغّب ذلك وفاة رسول 
 من األقاويل.

ٍب تنوزع ُب سنها، فقال فريق منهم توفي  و٥با ثفاث وثفاثون سنة، وقال آخرون بل 
ثفاثون، وقال آخرون بل تسع وعشرون سنة، وىذا قول أكثر البي  وشيعتهم وقيل دون 

أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو ودفنها ليفاً بالبقيع وقيل  ذلك، وتؤب غسلها
غّبه، وٓب يؤذن هبا أبو بكر وكان  مهاجرة لو منذ طالبتو بإرثها من أبيها صّلى اهلل عليو 



وسّلم من فدك وغّبىا وما كان بينهما من النزاع ُب ذلك إٔب أن مات  ولن يبايع علي 
اهلل عنو إٔب أن توفي ، وتنوزع ُب كيفية بيعتو إياه، وقد أتينا  عليو السفام أبا بكر رضي

 على ما قيل ُب ذلك ُب كتاب االستذكار ٤با جرى ُب سالف األعصار
 ذكر خفافة عمر بن ا٣بطاب

وبويع عمر بن ا٣بطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهلل بن قرط ابن رزاح بن 
ص وأمو حنتمة ابنة ىشام بن ا٤بغّبة بن عبد اهلل بن عدي بن كعب بن لؤي ويكُب أبا حف

عمر بن ٨بزوم ُب الوق  الذي كان  فيو وفاة أيب بكر ففتح اهلل على يديو أكثر البفاد 
فجند األجناد ومصر األمصار ودون الدواوين وفرض العطاء وكتب التاريخ وسن صفاة 

 15بع بقْب من ذي ا٢بجة سنة الَباويح ُب شهر رمضان، وقتل با٤بدينة يوم األربعاء ألر 
وىو ابن ثفاث وستْب سنة وقيل أقل من ذلك واألول أشهر، قتلو أبو لؤلؤة الفارسي عبد 
ا٤بغّبة بن شعبة ودفن مع النيب صّلى اهلل عليو وسّلم وأيب بكر ُب حجرة عائشة، وقد تنوزع 

ا توُب أبو بكر ُب كيفية قبورىم وصفاهتا فروى ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة قال  ٤ب
دفن إٔب جانب رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم رأسو بْب كتفي رسول اهلل صّلى اهلل عليو 
وسّلم ٍب توُب عمر فدفن إٔب جانب أيب بكر رأسو بْب كتفي أيب بكر وذكر القاسم بن 

٧بمد بن أيب بكر قال دخل  على عائشة فقل  يا أماه اكشفي ٕب عن قرب النيب صّلى اهلل 
عليو وسّلم وصاحبيو فكشف  ٕب عن قبور ثفاثة ليس  با٤بشرف وال ىي بالفاطئة 
باألرض مسطوحة ببطحاء العرصة ا٢بمراء، قال فرأي  قرب النيب صّلى اهلل عليو وسّلم 

مقدماً، ورأي  أبا بكر رأسو عند رجلي النيب صّلى اهلل عليو وسّلم من خلفو، ورأي  عمر 
 رأسو عند رجلي أيب بكر.

كر أبو عبد اهلل جعفر بن ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب عن أبيو وذ 
 رضي اهلل عنهما قال رفع  القبور من األرض قدر شرب مربعة مدكنة.

وكان  خفافتو عشر سنْب وستة أشهر وٜبانية عشر يوماً وكان آدم مشرفاً على الناس من 



اتبو زيد بن ثاب ، وعبد اهلل بن األرقم، طولو كأنو راكب أعسر يسراً كث اللحية، وكان ك
ونقش خاٛبو كفى با٤بوت واعظاً يا عمر وقيل آمن  بالذي خلقِب وحاجبو يرَب مواله: 
وقاضيو أبو أمية شريح بن ا٢بارث بن قيس بن ا١بهم بن معاوية بن عامر بن الرائش بن 

عفّب بن عدي بن  ا٢بارث بن معاوية ابن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة، وىو ثور بن
ا٢بارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهفان بن سبأ بن 

يشجب ابن يعرب بن قحطان، وقيل إن أول من قضى لعمر بالعراق سلمان بن ربيعة 
الباىلي، وقيل إنو قضى با٤بدينة ُب أيامو، وبعد ذلك السائب بن يزيد بن أخ  النمر 

 الكندي.
البنْب تسعة، عبد اهلل وعبد الرٞبن األكرب وزيد األكرب وعبيد اهلل ا٤بقتول وكان لعمر من 

بصفْب وعاصم وزيد األصغر وعبد الرٞبن األصغر وعياض وعبد اهلل األصغر، ا٤بعقبون 
منهم أربعة عبد اهلل األكرب وعاصم وعبيد اهلل وعبد الرٞبن األصغر، ومن البنات أربع منهن 

  عليو وسّلم.حفصة زوجة النيب صّلى اهلل
وكان عمر شاور الناس ُب التأريخ ألمور حدث  ُب أيامو، ٓب يعرف ٥با وق  تؤرخ بو، 
فكثر منهم القول، وطال ا٣بطب ُب تواريخ األعاجم وغّبىا، فأشار عليو علي بن أيب 
طالب أن يؤرخ هبجرة النيب صّلى اهلل عليو وسّلم، وتركو أرض الشرك، فجعلوا التأريخ من 

، وذلك قبل مقدم النيب صّلى اهلل عليو وسّلم إٔب ا٤بدينة بشهرين واثِب عشر يوماً ألهنم احملرم
يتنازع الناس ُب  63أو  61أحبوا أن يبتدئوا بالتاريخ من أول السنة، وكان ذلك ُب سنة 

 ذلك.
قال ا٤بسعودي: وقد روى الزىري ٧بمد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب بن 

بن ا٢بارث بن زىرة بن كفاب أن رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ٤با قدم ا٤بدينة  عبد اهلل
مهاجراً أمر بالتأريخ، وىذا خرب ٦بتنب من حيث اآلحاد، ومرسل من عند من ال يرى 

قبول ا٤براسيل، وما حكيناه أوالً ىو ا٤بتفق عليو إذ كان ليس ُب ىذا ا٣برب وق  معلوم أرخ 
 ك.بو وال نقل كيفية ذل



وجعل عمر األمر بعده شورى ُب ستة نفر على وعثمان وطلحة، وكان غائباً، والزبّب، وعبد 
الرٞبن بن عوف وسعد بن أيب وقاص، وجعل معهم ابنو عبد اهلل ابن عمر مشّباً ومؤامراً 
وحاكماً، وليس لو من األمر شيء وأمهلهم ثفاثة أيام، وأمر أ٘ب صلى بالناس فيها أبو ٰبٓب 

وم مؤب عبد اهلل بن جدعان التيمي، وكان يقول إنو من النمر بن قاسط، وإنو صهيب الر 
صهيب بن سنان، ووكل هبم أبا طلحة زيد بن سهل األنصاري، ٍب ا٣بزرجي من بِب عدي 
بن مالك بن النجار وىو زوج أم سليم أم أنس بن مالك ُب ٟبسْب رجفاً من األنصار، 

ثة أيام إال وقد أبرموا أمرىم، وأٝبعوا على رجل منهم، وأمره باستحثاثهم وأن ال ٛبضي الثفا
وقال إن اجتمع ٟبسة وخالف واحد فاقتلوه، وكذلك إن خالف اثنان واجتمع أربعة نفر، 
فإن افَبقوا فرقتْب فكونوا ُب الفرقة الٍب فيها عبد الرٞبن بن عوف، وإن أب  الفرقة األخرى 

، فعرض عليهم عبد الرٞبن أن ٱبرج أحدىم الدخول فيما اجتمع عليو ا٤بسلمون فاقتلوىم
نفسو وٱبتار من الباقْب واحداً،فأحجموا عن ذلك. فأخرج نفسو من األمر على أن ٱبتار 
أحدىم مكثوا ثفاثة أيام يَباضون، ٍب بايع عبد الرٞبن لعثمان، وكان صهره واستوسق األمر 

 ق:لو بعد خطب طويل، ومنازعة كان  بينهم، وُب ذلك يقول الفرزد
 صلى صهيب ثفاثاً ٍب أرسلها ... إٔب ابن عفان ملكاً غّب مقسور

 ذكر خفافة عثمان بن عفان
وبويع عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف، ويكُب أبا عبد 
اهلل، وأبا عمرو، وأمو أروى ابنة كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس بن عبد مناف يوم 

وقتل با٤بدينة يوم ا١بمعة الثنٍب عشرة ليلة بقي  من ذي ا٢بجة  14احملرم سنة ا١بمة غرة 
وىو ابن اثنٍب وٜبانْب سنة وقيل ٜبان وٜبانْب وذىب قوم من أىل السّب واآلثار إٔب  53سنة 

 أن قتلو كان يوم األضحى، واستشهدوا على ذلك بقول الفرزدق.
 النحرعثمان إذ قتلوه وانتهكوا ... دمو صيحة ليلة 

 وبقول أٙب بن خرٙب بن فاتك األسدي وكان عثمانياً 



 تعاقد الذإبوا عثمان ضاحية ... فأي ذبح حرام وٰبهم ذٕبوا
 ضحوا بعثمان ُب الشهر ا٢برام وٓب ... ٱبشوا على مطمح الكفر الذي طمحوا

 وبقول حسان بن ثاب  األنصاري.
 قرآناضحو بأمشط عنوان السجود بو ... يقطع الليل تسبيحاً و 

ودفن ٗبوضع من ا٤بدينة يعرف ٕبش كوكب بضم ا٢باء، يضاف إٔب رجل من األنصار 
يعرف بكوكب وا٢بش ىو البستان فكان  خفافتو إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً 
واثنْب وعشرين يوماً، وكان مربوعاً حسن الوجو أ٠بر وافر اللحية يصفرىا مشدود األسنان 

ا٢بكم، وحاجبو ٞبران مواله، وقاضيو زيد بن ثاب   بالذىب، وكان كاتبو مروان بن
األنصاري، وقد كتب لو وقيل إنو قضى با٤بدينة ُب أيام عمر السائب بن يزيد ابن أخ  
النمر الكندي، وقيل إنو كان على شرطو واألول أثب  قال ا٤بسعودي: حدثنا أبو بكر 

حدثنا أبو أٞبد الزبّبي قال ٧بمد بن خلف وكيع قال حدثنا ٧بمد بن أٞبد ابن ا١بنيد قال 
حدثنا مسعر عن ٧بارب بن دثار قال ٤با استخلف أبو بكر قال لو عمر بن ا٣بطاب أنا 
أكفيك القضاء، فمكث عمر سنة ال ٱبتلف إليو أحد قال وكيع فأما أيام عمر فإن 

الصغا٘ب حدثِب عن عفان عن عبد الواحد ابن زياد عن حجاج عن نافع أن عمر استعمل 
ثاب  على القضاء وفرض لو أجراً، وقال يونس عن الزىري ما اٚبذ رسول اهلل صّلى  زيد بن

اهلل عليو وسّلم قاضياً وال أبو بكر وال عمر، وقال ٧بمد بن ٰبٓب أبو غسان ٓب أ٠بع أحداً 
من أىل العلم يذكر أن عثمان استقضى أحداً حٌب مات وكان نقش خاٛبو آمن باهلل 

لعظيم وقيل لتصربن أن لتندمن وٓب يزل خاًب النيب صّلى اهلل عليو ٨بلصاً وقيل آمن باهلل ا
وسّلم باقياً إٔب أيامو فسقط من يده فنقش لو على ىيئتو، فكان خاًب ا٣بفافة متداوالً 

ولكل واحد ٩بن طرأ بعد خاًب مفرد ينقش عليو ما أحب على ما ٫بن ذاكروه إٔب خفافة 
 ا٤بطيع فيما يرد من ىذا الكتاب.

وى عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النيب صّلى اهلل عليو وسّلم اٚبذ خاٛباً وقد ر 
 من ورق، فكان ُب يده ويد أيب بكر ويد عمر ويد عثمان، حٌب وقع ُب بئر أريس.



وكان لو من البنْب تسعة عبد اهلل األكرب توُب ولو من العمر س  سنْب أمو رقية بن  
وسّلم على ما قدمنا وعبد اهلل األصغر وعمرو وعمر وخالد وأبان رسول اهلل صّلى اهلل عليو 

والوليد وسعيد وعبد ا٤بلك، ا٤بعقبون منهم ٟبسة عمرو وكان أكرب ولده والذين أعقبوا من 
ولده ٧بمد بن عبد اهلل بن عمرو بن عثمان ا٤بلقب بالديباج ٢بسنو، أمو فاطمة بن  

لوليد وسعيد، ومن البنات ٜبان وُب السنة ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب وعمر وأبان وا
توُب العباس بن عبد ا٤بطلب ولو ٜبان وٜبانون سنة، وكان  51التاسعة من خفافتو وىي سنة 

مولده قبل عام الفيل بثفاث سنْب، وفيها مات عبد الرٞبن بن عوف الزىري وىو ابن 
ن فار بن ٨بزوم بن ٟبس وسبعْب سنة، وعبد اهلل بن مسعود ابن غافل بن حبيب بن مشخ ب

صاىلة بن كاىل بن ا٢بارث ابن ٛبيم بن سعد بن ىذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
كان  وفاة أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن   56نزار ولو بضع وستون سنة وُب سنة 

 عبد مشس ابن عبد مناف وقد استوَب سن العباس ٜبانياً وٜبانْب سنة.
 لبذكر خفافة علي بن أيب طا

وبويع علي بن أيب طالب بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم بن عبد مناف، ويكُب أبا ا٢بسن وأمو 
فاطمة ابنة أسد بن ىاشم بن عبد مناف ُب اليوم الذي قتل فيو عثمان قال ا٤بسعودي: 
وكان بْب بيعتو إٔب وقعة ا١بمل بالبصرة ٟبسة أشره واحد وعشرون يوماً، وقتل من 

لفاً من األزد أربعة آالف وقيل دون ذلك، ومن ضبة ألف أصحاب ا١بمل ثفاثة عشر أ
ومائة، وباقيهم من سائر الناس، وقتل من أصحاب علي رضي اهلل عنو ٫بو ألف، وقيل 

 دون ذلك أو أكثر.
، وبْب وقعة 51وكان  الوقعة يوم ا٣بميس لعشر ليال خلون من ٝبادى اآلخرة سنة 

عة أشهر وثفاثة عشر يوماً وكان أول يوم وقع  ا١بمل والتقائو مع معاوية للقتال بصفْب سب
وتنوزع ُب عدة من كان مع علي عليو  51ا٢برب بينهم بصفْب يوم األربعاء غرة صفر سنة 

السفام فمكثر ومقلل وا٤بتفق عليو من تنازعهم أنو كان ُب تسعْب ألفاً وكان معاوية ُب مائة 



صفْب سبعون ألفاً من أصحاب ألف وعشرين ألفاً، وقيل دون ذلك وأكثر منو، وقتل ب
 علي رضي اهلل عنو منهم ٟبسة وعشرون ألفاً، منهم ٟبسة وعشرون بدرياً من الصحابة.

منهم عمار بن ياسر العنسي، عنس بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب ابن عريب بن 
زيد بن كهفان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وكان حليفاً لبِب ٨بزوم، وقتل 

 اب معاوية ٟبسة وأربعون ألفاً وقيل ُب عدة من قتل بينهما دون ذلك أو أكثر.من أصح
وكان ا٤بقام بصفْب مائة يوم وعشرة أيام والوقائع بينهم تسعون وقيعة وبْب وقعة صفْب 

والتقاء احملكمْب ايب موسى األشعري وعمرو بن العاص بدومة ا١بندل ُب شهر رمضان سنة 
وعشرون يوماً، وبْب والتقائهما، وخروج علي إٔب ا٣بوارج سنة وٟبسة أشهر وأربعة  53

 بالنهروان وقتلو إياىم سنة وشهران.
وكان  ا٣بوارج أربعة آالف عليهم عبد اهلل بن وىب بن الراسيب، راسب ابن ميدعان بن 
مالك بن نصر بن األزد، وليس براسب بن ا٣بزرج بن جدة بن جرم بن ربان بالراء بن 

ن ا٢باف بن قضاعة، وال راسب ُب العرب من معد وقحطان غّب ىذين حلوان بن عمران ب
فتفرقوا عند نزول علي رضي اهلل عنهم بإزائهم ودعائو إياىم وبقي عبد اهلل بن وىب ُب 
ألف وٜبا٭بائة وقيل ألف وٟبسمائة، وقيل ألف ومائتْب فقتلوا إال نفراً قليفًا، وقيل إن 

رج تنادوا عند إحاطة أصحاب علي عليهم السفام السبب ُب تفرق من تفرق عنو أن ا٣بوا
هبم وإسراعهم فيهم يا إخوتنا أسرعوا بنا الروحة إٔب ا١بنة فقال عبد اهلل بن وىب: فلعلها 
إٔب النار فقال من فارقو مرائياً: نقاتل مع رجل شاك. ففارقوه، وبْب خروجو إٔب ا٣بوارج 

د إياه سنة وٟبسة أشهر وٟبسة أيام، وقتل عبد الرٞبن بن ملجم اليحصيب وعداده ُب مرا
وكثّب من ا٣بوارج ال يتؤب ابن ملجم لقتلو إياه غيلة، وبْب ذلك وبْب أول ا٥بجرة تسع 

 وثفاثون سنة وٜبانية أشهر وعشرون يوماً.
وتنوزع ُب مقدار عمره  40واستشهد بالكوفة ُب أول العشر األواخر من شهر رمضان سنة 

 لو ٜبان وستون سنة.فذىب قوم إٔب أن استشهد و 



ىذا قول من يذىب إٔب أنو أسلم ولو ٟبسة عشرة سنة، وقال آخرون استشهد ولو س  
وستون سنة، ىذا قول من يذىب إٔب أنو أسلم ولو ثفاث عشرة سنة. وقال آخرون 

 استشهد ولو ثفاث وستون سنة، ىذا قول من يرى أنو أسلم ولو عشر سنْب.
كتاب عند ذكرنا مبعث النيب صّلى اهلل عليو وسّلم وىجرتو وقد ذكرنا فيما تقدم من ىذا ال

التنازع ُب أول من أسلم، وقول من قال إنو أسلم ولو دون ذلك إٔب ٟبس سنْب، وىؤالء 
 يذىبون إٔب أن استشهد ولو ٜبان وٟبسون سنة.

وىذا أقل ما قيل ُب مقدار عمره وبينا أغراضهم ُب ذلك وقصدىم إلزالة فضائلو ودفع 
و، وتنوزع ُب موضع قربه، فمنهم من قال دفن بالغري وىو ا٤بوضع ا٤بشهور ُب ىذا مناقب

الوق  على أميال من الكوفة، ومنهم من قال دفن ُب مسجد الكوفة، ومنهم من قال بل 
ُب رحبة القصر هبا، ومنهم من قال بل ٞبل إٔب ا٤بدينة فدفن هبا مع فاطمة، وغّب ذلك من 

 ى ذكره.األقاويل ٩با قد أتينا عل
وقد ذكرنا مقاتل آل أيب طالب وأنساهبم ومواضع قبورىم ومصارعهم ُب كتابنا ُب أخبار 
الزمان ومن أباده ا٢بدثان، من األمم ا٤باضية واألجيال ا٣بالية، وا٤بمالك الداثرة وُب رسالة 
 البيان من أ٠باء األئمة وما قالتو اإلمامية ُب ذلك ومقادير أعمارىم وكيفية أعدادىم.

وكان  خفافتو أربع سنْب وتسعة أشهر وٜبانية أيام، وكان أ٠بر عظيم البطن، أصلع أبيض 
الرأس واللحية، أدعج عظيم العينْب، ليس بالطول وال بالقصّب، ٛبأل ٢بيتو صدره ال يغّب 

 شيبو

وكان كاتبو عبيد اهلل بن أيب رافع مؤب رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ونقش خاٛبو ا٤بلك 
وقاضيو شريح وحاجبو قنرب مواله، وكان لو من البنْب أحد عشر، ا٢بسن وا٢بسْب أمهما  هلل

فاطمة بن  رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم، و٧بمد بن ا٢بنفية، وأمو خولة ابنة جعفر بن 
قيس بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع ابن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن ١بيم بن 

ر بن وائل، وعمر أمو أم حبيب الصهباء بن  ربيعة بن ٕبّب بن صعب بن علي بن بك



العبد بن علقمة بن ا٢بارث بن عتبة ابن سعد بن زىّب بن جشم بن بكر بن حبيب بن 
عمرو بن تغلب بن وائل، والعباس أمو أم البنْب ابنة حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد 

عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر  وىو عامر بن كعب ابن عامر بن كفاب بن ربيعة بن
بن ىوازن وعبد اهلل جعفر وعثمان و٧بمد األصغر ويكُب أبا بكر، وعبيد اهلل وٰبٓب، 

وا٤بعقبون منهم ٟبسة، ا٢بسن وا٢بسْب و٧بمد بن ا٢بنفية وعمر والعباس، ومن البنات س  
وسّلم؛ فالعقب  عشرة، منهن زينب وأم كلثوم وأمهما فاطمة بن  رسول اهلل صّلى اهلل عليو

للحسن بن علي بن أيب طالب بن زيد وا٢بسن، والعقب لزيد بن ا٢بسن بن زيد، والعقب 
للحسن بن ا٢بسن من جعفر وداود وعبد اهلل وا٢بسن و٧بمد وإبراىيم والعقب للحسْب بن 
علي بن أيب طالب من علي األصغر ابن ا٢بسْب، والعقب لعلي بن ا٢بسْب من ٧بمد وعبد 

وزيد وا٢بسْب بن علي، والعقب حملمد بن ا٢بنفية من جعفر وعلي وعون اهلل وعمر 
وإبراىيم، والعقب ١بعفر ابن ٧بمد من عبد اهلل ولعلي بن ٧بمد من عون ولعون بن ٧بمد 
من ٧بمد وإلبراىيم بن ٧بمد من ٧بمد فأما أبو ىاشم عبد اهلل بن ٧بمد بن ا٢بنفية وىو 

 يعقب، والعقب لعمر بن علي بن أيب طالب من أكرب ولده فقد ظن قوم أن لو عقبا وٓب
٧بمد بن عمر، والعقب حملمد بن عمر من عمر وعبد اهلل وعبيد اهلل وجعفر،والعقب 

للعباس بن علي بن أيب طالب عليو السفام من عبيد اهلل بن العباس، والعقب لعبيد اهلل من 
ثفاثة عقيل وجعفر وعلي ا٢بسن بن عبيد اهلل وكان العقب أليب طالب بن عبد ا٤بطلب من 

ألن طالباً الذي بو كان يكُب ال عقب لو وبْب كل واحد من األخوة عشر سنْب أكربىم 
طالب ٍب يليو عقيل ٍب يلي عقيفاً جعفر ويلي جعفراً علي، وكان لو من البنات اثنتان أم 

 ىانئ وٝبانة.
لد جعفر وعقيل وا٤بعقبْب قال ا٤بسعودي: فإذ قد بينا ولد أمّب ا٤بؤمنْب علي وعقبو فلنذكر و 

منهم ولد جعفر بن أيب طالب عبد اهلل وعون و٧بمد ا٤بقتول بصفْب التقى وعبيد اهلل بن 
عمر بن ا٣بطاب فقتل كل واحد منهما صاحبو وإٔب ىذا ذىب نساب آل أيب طالب وإن 
كان  ربيعة تنكر ذلك، وتذكر أن بكر بن وائل قتل  عبيد اهلل بن عمر ا٤بعقب منهم 



اهلل. وبو كان يكُب وقيل بأيب الفضل واألول أشهر، والعقب لعبد اهلل من علي  عبد
 واسحق ومعاوية وإ٠باعيل.

وولد عقيل بن أيب طالب يزيد وبو كان يكُب و٧بمداً وسعيداً وجعفراً األكرب، وأبا سعيد 
زة األحول، ومسم بن عقيلن وعبد اهلل األكرب، وعبد اهلل األصغر، وجعفراً األصغر، وٞب

 وعيسى وعثمان وعلياً األصغرن ا٤بعقب منهم ٧بمد والعقب حملمد من عبد اهلل بن ٧بمد.
وما ذكرنا من أنساب آل أيب طالب، فمن كتاب أنساهبم الذي حدثنا بو طاىر بن ٰبٓب 
بن حسن بن جعفر بن عبد اهلل بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب عن أبيو، و٩با أخذناه 

 أنساهبم.من ذوي ا٤بعرفة منهم ب
وما ذكرنا من عقب أيب بكر وعمر وعثمان فمن كتاب أنساب قريش للزبّب ابن بكار: وما 
حدثنا بو أبو بكر عبد اهلل بن ٧بمد ا٤بعري القاضي ٗبكة، وأبو ا٢بسن أٞبد بن سعيد 
الدمشقي األموي، وأبو ا٢بسْب الطوسي وحرمي وغّبىم ٗبدينة السفام، و٩با أخذناه عن 

 نهم بأنساهبم.ذوي الدراية م
 ذكر خفافة ا٢بسن بن علي عليو السفام

وبويع ا٢بسن بن علي بن أيب طالب، ويكُب أبا ٧بمد وأمو فاطمة بن  رسول اهلل صّلى اهلل 
، ٍب 40بعد وفاة أبيو بيومْب، وذلك لسبع بقْب من شهر رمضان سنة  -عليو وسّلم 

ن ذلك كان ُب ٝبادى اآلخرة ، وقد رأى قوم أ46صاّب معاوية ُب شهر ربيع األول سنة 
 أو األؤب من ىذه السنة، واألول أشهر وأصح عندما من مدة أيامو.

وكان  خفافتو إٔب أن صا٢بو ستة أشهر وثفاثة أيام، وىو أول خليفة خلع نفسو وسلم 
 األمر إٔب غّبه.

 ، ولو س  وأربعون سنة،41وتوُب با٤بدينة مسموماً فيما ذكر ُب شهر ربيع األول سنة 
 ودفن ببقيع الغرقد مع أمو فاطمة عليها السفام.



وىناك إٔب ىذا الوق  رخامة مكتوب عليها ا٢بمد هلل مبيد األمم و٧بيي الرمم، ىذا قرب 
فاطمة بن  رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم، سيدة نساء العا٤بْب وا٢بسن بن علي بن أيب 

بن ٧بمد، رضوان اهلل عليهم  طالب، وعلي بن ا٢بسْب بن علي. و٧بمد بن علي، وجعفر
 أٝبعْب.

وكان ا٢بسن أحد ا٤بشبهْب برسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم على ما ذكرنا من صفتو ومن 
 أشبهو ُب كتاب االستذكار.

 وكان كاتبو عبيد اهلل بن أيب رافع، وقاضيو شريح، وحاجبو سآب مواله. وقيل قنرب.
 ذكر أيام معاوية بن أيب سفيان

وية بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف، ويكُب وبويع معا
ُب شهر ربيع األول سنة  -أبا عبد الرٞبن، وأمو ىند ابنة عتبة بن ربيعة بن عبد مشس 

46. 
ولو ٜبانون سنة، ودفن بدمشق ُب ا٤بوضع ا٤بعروف بباب  10وتوُب بدمشق ُب رجب سنة 

ربة، وقيل بل ُب الدار ا٤بعروفة بدمشق ا٣بضراء، إٔب ىذا الصغّب. وقربه مشهور ُب تلك ا٤بق
الوق  ُب قبلة ا٤بسجد ا١بامع، وفيها الشرطة وا٢ببوس. وكان هبا ينزل ومن وٕب األمر بعده 
من بِب أمية ٩بن سكن بدمشق وإن الذي ُب مقربة باب الصغّب قربه قرب معاوية بن يزيد بن 

 معاوية.
ثة أشهر وأياماً، وكان طويفاً مسمناً أبيض كبّب العجيزة، وكان  أيامو تسع عشرة سنة وثفا

قصّب ا٥بامة، جهم الوجو، جاحظ العينْب، عريض الصدر، وافر اللحية، ٱبضب با٢بناء 
 والكتم.

وكان داىية ذا مكر، وذا رأي وحزم ُب أمر دنياه، إذا رأى الفرصة ٓب يبق وٓب يتوقف وإذا 
 قال ناضل عنو. وقطع الكفام على مناظره.خاف األمر دارى عنو، وإذا خصم ُب م

وكتب لو عبيد بن أوس الغسا٘ب، وسرجون بن منصور الرومي. وعبد ا٤بلك ابن مروان فيما 
 قيل؛ وعبد الرٞبن بن دراج وسليمان بن سعيد مؤب خشن.



وكان نقش خاٛبو ال قوة إال باهلل وعلى قضائو فضالة بن عبيد األنصاري وحاجبة صفوان 
 يل يزيد مواله.مواله، وق

وىو وال  45ومات عمرو بن العاص بن وائل السهمي بفسطاط مصر يوم الفطر سنة 
 ٤بعاوية عليها، ولو تسع وٜبانون سنة. وقيل لو تسعون سنة.

وإ٭با ذكرنا وفاتو ألن كثّباً ٩بن ال علم لو يقول أنو توُب بعد معاوية وتوُب أكثر أزواج النيب 
. 44يامو، منهن أختو أم حبيبة رملة بن  أيب سفيان ُب سنةصّلى اهلل عليو وسّلم ُب أ

. وجويرية 30. وصفية بن  حيي ابن أخطب ُب سنة 43وحفصة بن  عمر بن ا٣بطاب 
. وأم سلمة ُب سنة 33، وعائشة ابنة أيب بكر ُب سنة 31ابنة ا٢بارث ا٤بصطلقية ُب سنة 

31. 
 ذكر أيام يزيد بن معاوية
وأمو ميسون ابن ٕبدل الكلبية من بِب حارثة بن  -كُب أبا خالد وبويع يزيد بن معاوية، وي

جناب بن ىبل بن عبد اهلل بن كنانة بن بكر بن عوف ابن عذرة بن زيد الفات بن رفيدة 
وامتنع من بيعتو ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب رضي  10بن ثور بن كلب ُب رجب سنة 

ا٤بدينة بذلك، وخرجا إٔب مكة فأقام ابن  اهلل عنو، وعبد اهلل بن الزبّب حْب أخذٮبا عامل
الزبّب هبا، وشخص ا٢بسْب يريد العراق، حْب تواترت عليو كتبهم، وترادف  رسلهم ببيعتو، 
والسمع والطاعة لو، فلما قرب من الكوفة وقد قدم إليها ابن عمو مسلم ابن عقيل خذلو 

ضوا عن مسلم وأسلموه إٔب عبيد أىل العراق، وٓب يفول لو ٗبا كاتبوه بو، ووافقوه عليو وانف
اهلل بن زياد فقتلو. وسّب ا١بيوش إٔب ا٢بسْب مع عمر بن سعد بن أيب وقاص، فقتل يوم 

، وقيل إن قتلو كان يوم االثنْب واألول أشهر 16ا١بمعة لعشر ليال خلون من احملرم سنة 
 وعليو األكثر.

عو من ولد أبيو ستة وىم ودفن بكربفاء من أرض العراق ولو سبع وٟبسون سنة، وقتل م
العباس وجعفر وعثمان و٧بمد األصغر وعبد اهلل وأبو بكر ومن ولده ثفاثة علي األكرب 

وعبد اهلل صيب وأبو بكر بنو ا٢بسْب بن علي، ومن ولد ا٢بسن بن علي عبد اهلل والقاسم، 



ومن ولد عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب عون و٧بمد ومن ولد عقيل بن طالب ٟبسة 
 سلم وجعفر وعبد الرٞبن وعبد اهلل بنو عقيل و٧بمد بن أيب سعيد بن عقيل.م

وامتنع ابن الزبّب من بيعة يزيد، وكان يسميو السكّب ا٣بمّب. وأخرج عاملو عن مكة وكتب 
إٔب أىل ا٤بدينة ينتقصو، ويذكر فسوقو، ويدعوىم إٔب معاضدتو على حربو، وأخرج عاملو 

ملو ومروان بن ا٢بكم وولده وغّبىم من بِب أمية، وسّبوىم عنهم. وإخراج أىل ا٤بدينة عا
إٔب الشام فبعث إليهم يزيد مسلم ابن عقبة ا٤بري ُب أربعة آالف، ومعو زفر بن ا٢بارث 

الكفايب. وحبيش بن د١بة القيِب، وا٢بصْب بن ٭بّب الكندي، وعبد اهلل بن مسعدة الفزاري، 
اً ٥بم وموصياً. فقال ٤بسلم بن عقبة فيما وغّبىم من رؤساء األجناد. وخرج يزيد مشيع

وصاه بو: أن حدث بك وحدث فاألمر إٔب ا٢بصْب بن ٭بّب، وإذا قدم  إٔب ا٤بدينة فمن 
عاقك عن دخو٥با أو نصب لك حرباً فالسيف السيف وال تبقى عليهم وانتهبها عليهم 

مكة فقاتل ابن  ثفاثاً وأجهر على جراحهم. واقتل مدبرىم. وإن ٓب يعرضوا لك، فامض إٔب
الزبّب. فأرجو أن يظفرك اهلل بو، وأنشأ يزيد يقول والرايات ٛبر، وقد عفا على نشر من 

 األرض، وأحاط  بو ا٣بيول:
 أبلغ أبا بكر إذ األمر انربى ... وا٫بط  الرايات من وادي القرى
 أٝبع سكران من القوم ترى ... أم ٝبع يقظان نفي عنو الكرى

 أبا بكر وأبا خبيب، وسار مسلم إٔب ا٤بدينة وقد احتفر أىلها خندق وكان ابن الزبّب يكُب
رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم الذي كان حفره يوم األحزاب وشكوا ا٤بدينة با٢بيطان، 

 وقال شاعرىم ٨باطباً ليزيد
 إن با٣بندق ا٤بكلل بآب ... د لضرباً بيدي عن النشوات

 الصلوات للشهوات لس  منا وليس خالك منا ... يا مضيع
 فإذا ما قتلنا فتنصر ... واشرب ا٣بمر واترك ا١بمعات

وكان على قريش وحلفائهم ومواليهم  15فالتقوا با٢برة لثفاث بقْب من ذي ا٢بجة سنة 



عبد اهلل بن مطيع العدوي ابن عم عمر بن ا٣بطاب، وعلى األنصار وسائر الناس عبد اهلل 
صاري ٍب األوسي، فاقتتلوا قتاالً شديداً، فقتل عبد اهلل بن حنظلة الغسيل بن أيب عامر األن

بن حنظلة ُب عدة من ا٤بهاجرين واألنصار وأبنائهم ومواليهم وحلفائهم وغّبىم من ذلك 
من قريش واألنصار ٫بو من سبعمائة رجل ومن سائر الناس من الرجال والنساء والصبيان 

صاحب ا٤بغازي الكبّب، وقيل دون  ٫بو من عشرة آالف فيما ذكر ٧بمد بن عمر الواقدي
ذلك وأكثر ودخل مسلم ا٤بدينة فانتهبها ثفاثة أيام وبايع من بقي من أىلها على أهنم قن 
ليزيد والقن العبد الذي ملك أبواه، وعبد ٩بلكة الذي ملك ُب نفسو وليس أبواه ٩بلوكْب 

ل فيو أىل ا٤بدينة غّب علي بن أيب ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب، ألنو ٓب يدخل فيما دخ
 وعلي بن عبد اهلل بن العباس، فإن من كان ُب ا١بيش من أخوالو من كندة منعوه.

فكان ذلك من أعظم األحداث ُب اإلسفام وأجلها وأفظعها رزء بعد قتل ا٢بسْب بن علي 
 بن أيب طالب.

عشرة وىناك يزيد ٕبوارين من أرض دمشق ٩با يلي قارا والقطيفة طريق ٞبص ُب الرب لسبع 
 وىو ابن ثفاث وثفاثْب سنة. 14ليلة خل  من صفر سنة 

وكان  أيامو ثفاث سنْب وسبعة أشهر واثنْب وعشرين يوماً، وكان آدم شديد األدمة، 
عظيم ا٥بامة، بوجهو أثر جدري بْب، يبادر بلذتو، وٯباىر ٗبعصيتو، ويستحسن خطأه، 

 ويهون األمور على نفسو ُب دينو إذا صح  لو دنياه.
 تب لو عبيد بن أوس الغسا٘ب، وزمل بن عمرو العذري، وسرجون ابن منصور.وك

 وكان نقش خاٛبو ربنا اهلل وقاضيو أبو إدريس ا٣بوال٘ب، وحاجبو خالد مواله، وقيل صفوان.
 ذكر أيام معاوية بن يزيد بن معاوية

قريعاً لو لعجزه وبويع معاوية بن يزيد بن معاوية ويكُب أبا عبد الرٞبن، وإ٭با كِب أبا ليلى ت
 عن القيام باألمر، وكان  العرب تفعل ذلك بالعاج من الرجال وفيو قال الشاعر:

 إ٘ب أرى فتنة تغلي مراجلها ... وا٤بلك بعد أيب ليلى ٤بن غلبا
وقيل بل الشعر قدٙب؛ ٛبثل بو الشاعر ُب أيامو وأمو أم خالد ابنة أيب ىاشم بن عتبة بن 



، 14ُب أبوه يزيد وتوُب بدمشق ُب شهر ربيع األول سنة ُب اليوم الذي ىلك  -ربيعة 
 ودفن هبا.

وكان  أيامو أربعْب يوماً، وقيل أقل من ذلك، وأكثر، وكان ربعة من الرجال ٫بيفاً يعَبيو 
 صفار.

وكتب لو زمل بن عمرو العذري، وسليمان بن سعيد ا٣بشِب، وسرجون النصرا٘ب، وكان 
 يو أبو إدريس ا٣بوال٘ب، وحاجبو صفوان مواله.نقش خاٛبو باهلل ثقة معاوية وقاض

 ذكر أيام مروان بن ا٢بكم

وبويع مروان بن ا٢بكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف، ويكُب أبا عبد 
بعد تنازع  14ا٤بلك وأبا ا٢بكم وأمو آمنة ابنة علقمة بن صفوان بن أمية ُب رجب سنة 

ن يهوى ىواىم ُب عقد األمر لو، أو ٣بالد بن يزيد بن طويل كان بْب شيعة بِب أمية، وم
 معاوية، وذلك أن األمر اضطرب بعد معاوية بن يزيد بن معاوية.

وبايع الضحاك بن قيس الفهري وىو أمّب دمشق يومئذ عبد اهلل بن الزبّب وكذلك النعمان 
ذامي بن بشّب األنصاري ٗبصر، زفر بن ا٢بارث الكفايب بقنسرين وناتل بن قيس ا١ب

بفلسطْب، ودعي لو على سائر منابر ا٢بجاز ومصر والشأم وا١بزيرة والعراق وخراسان 
وسائر أمصار اإلسفام إال طربية من بفاد األردن، فإن حسان بن مالك بن ٕبدل الكليب 
من بِب حارثة بن جناب، وكان هبا، امتنع من الدعاء البن الزبّب والدخول ُب طاعتو واراد 

لد ابن يزيد وكان ابن أختهم، واجتمع بنو أمية وشيعتهم، ومن ٲبيل إليهم عقد األمر ٣با
من رؤساء الشأم، فتشاوروا ُب عقد األمر ٣بالد بن يزيد، وأىب آخرون إال أن يعقدوا ٤بروان، 
إذ كان خالد صبياص ال يقاوم ابن الزبّب ومروان شيخ ٦برب بقية بِب أمية ُب وقتو، وكان 

دمشق، وطربية فأٝبعوا على عقد األمر لو فبويع لو با٣بفافة، وجعل  تشاورىم با١بابية بْب
 األمر بعده ٣بالد بن يزيد بن معاوية، ولعمرو بن سعيد األشدق بعده.

وخرج الضحاك عن مدينة دمشق فيمن معو من الزبّبية، واستمد من بالشأم على طاعة ابن 



 ألفاً من قيس بن عيفان، وغّبىم الزبّب فأمدوه با١بيوش وا٤بالوالسفاح، فصارى ُب ثفاثْب
من مضر وأكثرىم فرسان، وكان مروان ُب ثفاثة عشرة ألفاً من اليمن من كلب وسواىم، 

 وأكثرىا رجالة، وُب ذلك اليوم يقول مروان:
 ٤با رأي  الناس مالوا جنباً ... وا٤بلك ال يؤخذ إال غصبا
 أعددت غسان ٥بم وكلباً ... والسكسكيْب رجاالً غلبا

 يئاً يأبون إال ضرباً ... والقْب ٛبشي ُب ا٢بديد نكباوط
 ومن تنوخ مشمخراً صعباً ... باألعوجيات يثنب وثبا

 وإن دن  قيس فقل ال قربا
فالتقوا ٗبرج راىط، فاقتتلوا قتاالً شديداً، فقتل الضحاك ُب ٝبع كثّب من القيسية، واهنزم 

قتتلون ُب كل يوم، وا٢برب بينهم سجال. الباقون، وقيل إهنم أقاموا با٤برج عشرين يوماً ي
وإن مروان كادىم، ودعاىم إٔب ا٤بوادعة والصلح، فلما اطمأنوا إٔب ذلك شد عليهم وىم 
غارون على غّب عدة وال أىبة، فكان ذلك سبب ىزٲبتهم، فكان  ىذه الوقعة سبب رد 

قوم أن مروان  ملك بِب أمية، وقد كان زال عنهم إٔب بِب أسج بن عبد العزى، ولذلك رأى
أول من أخذ ا٣بفافة بالسيف، وىذه الوقعة من الوقائع ا٤بشهورة واأليام ا٤بذكورة، واليمانية 
تفتخر هبا على النزارية، وقد أكثرت شعراؤىا االفتخار بذلك، قال عمرو بن ٨بفاة ا٢بمار 

 الكليب:
 شفى النفس قتلىلم توسد خدودىاتلم هبا طلس الذئاب وسودىا

 ُب ا٢بروب مساعر ... على ضامرات ما ٘بف لبودىابايدي كماة 
 إٔبنا ٞبى ا٢بيْب قيس براىط ... وول  شذاذاً واستبيح شريدىا

 قول أيضاً:
 رددنا ٤بروان ا٣بفافة بعد ما ... جرى للزبّبيْب كل بريد
 فأال يكن منا ا٣بليفة نفسو ... فما نا٥با إال و٫بن شهود

 ن فراره ذلك اليوم:وقال زفر بن ا٢بارث الكفايب يعتذر م



 لعمري لقد أبق  وقيعة أرىط ... ٤بروان صدعاً بينا متنائيا
 أتذىب كلب ٓب تنلها رماحنا ... وتَبك قتلى راىط ىي ما ىيا

 فقد ينب  ا٤برعى على دمن الثرى ... وتبقى حزارات النفوس كما ىيا
 أريِب سفاحي ال أبالك إنِب ... أرى ا٢برب ال تزداد إال ٛباديا

 تر مِب نبوة قبل ىذه ... فراري وتركي صاحيب ورائيا فلم
 و٪باك شدات األغر كأ٭با ... يرى األكم من أجبال سلمى صحاريا
 فلما أمن  القوم وامتدت الضحى ... بسنجار أذري  الدموع الدواريا

 فرد عليو جواس بن القعطل الكليب فقال:
 ء باقيالعمري لقد أبق  وقيعة أرىط ... على زفر داء من الدا

 مقيماً ثوى بْب الضلوع ٧بلو ... وبْب ا٢بشا أعيا الطبيب ا٤بداويا

 دعا بسفاح ٍب أحجم إذ رأى ... سيوف جناب والطول ا٤بذاكيا
 عليها كأسد الغاب فتيان ٪بدة ... إذا ما انتضوا عند النزال العواليا

 وُب ذلك يقول الفرزدق:
 أيام عظام ا٤بفاحموقد جعل  للحْب ُب ا٤برج والقنا ... ٤بروان 

 رأي  بِب مروان جل  سيوفهم ... عشي كان ُب األبصار ٙب  العمائم
 ولو رام قيس غّبىم يوم راىط ... لألقى ا٤بنايا بالسيوف الصوارم

 ولكن قيساً روغم  يوم راىط ... بطود أيب العاص الشديد الدعائم
 وقال كثّب بن عبد الرٞبن ا٣بزاعي ٨باطباً لعبد ا٤بلك:

 ٞبى أمية حْب زال  ... دعائمها وأصحر للضراب أبوك
 وكان ا٤بلك قد وىي  قواه ... فرد ا٤بلك منها ُب النصاب

 وقال عبد الرٞبن بن ا٢بكم أخو مروان بن ا٢بكم:
 أرى أحاديث أىل ا٤برج قد بلغ  ... أقصى الفرات وأىل الفيض والنيل



 ا٥بذاليل أموا٥بم حرة ُب األرض تلقطها ... فرسان كلب على ا١برد
ٍب سار مروان بعقب ذلك إٔب مصر، وىم ُب طاعة ابن الزبّب، وكان  لو معهم حروب 

عظيمة قتل فيها خلق كثّب من الفريقْب إٔب أن استوسقوا على طاعتو، وأخرجوا عبد الرٞبن 
 بن جحم الفهري عامل ابن الزبّب عنهم.

د إٔب دمشق، وسرح عبيد وعا 13واستخلف مروان عليها ابنو عبد العزيز وذلك ُب سنة 
اهلل بن زياد ُب جيوش كثيفة للغلبة على ا١بزيرة والعراق، وواله كل بلد يغلب عليو، فسار 

ُب ٫بو من ٜبانْب ألفاً، فلما صار ببفاد ا١بزيرة بلغو مسّب سليمان بن صرد ا٣بزاعي 
ن أيب وا٤بسيب بن ٪ببة وغّبٮبا ُب ٫بو من أربعة آالف يطلبون بدم ا٢بسْب بن علي ب

طالب عليو السفام، وكانوا يسمون جيش التوابْب حٌب صاروا إٔب عْب الوردة، وىي رأس 
العْب فسرح إليهم عبيد اهلل ابن ا٢بصْب بن ٭بّب وغّبىم من رؤساء الشأم، فالتقوا هبا 

فاقتتلوا قتاالً شديداً، فقتل سليمان بن صرد وا٤بسيب بن ٪ببة وأكثر ذلك ا١بيش، وٙبمل 
وكان  وفاة  13أول الليل راجعْب إٔب الكوفة. وذلك ُب السنة وىي سنة  من بقي ُب

مروان بن ا٢بكم بدمشق لثفاث خلون من شهر رمضان من ىذه السنة ودفن هبا، ولو 
 إحدى وستون سنة.

وكان  واليتو تسعة أشهر وأياماً، وكان طواالً أزرق بعيد الغور يركب األمور بغّب رىبة 
 روية وكتب لو أبو الزعيزعة مواله، وابن سرجون النصرا٘ب، سليمان وٲبضي للتدبّب على غّب

 بن سعيد ا٣بشِب، وعبيد بن أوس الغسا٘ب.
وكان نقش خاٛبو العزة هلل وقيل آمن باهلل وقيل آمن  باهلل العزيز ا٢بكيم وقيل آمن بالعزيز 

أبو ا٤بنهال ا٢بكيم وقاضيو أبو إدريس ا٣بوال٘ب وحاجبو أبو سهيل األسود مواله، وقيل 
 مواله.

 ذكر أيام عبد ا٤بلك بن مروان
وبويع عبد ا٤بلك بن مروان ويكُب أبا الوليد وأمو عائشة ابنة معاوية بن ا٤بغّبة ابن أيب 

وا٢بجاز والعراق وفارس وخراسان وما يلي ذلك من  13العاص بن أمية ُب رجب سنة 



سعود الثقفي على الكوفة، وأظهر البفاد بيد ابن الزبّب، وغلب ا٤بختار بن أيب عبيد بن م
 الدعاء إٔب ابن ا٢بنفية، و٘برد لقتلة ا٢بسْب فأباد، منهم خلقاً كثّباً.

وسار عبيد اهلل بن زياد إٔب ا٤بوصل، وسّب ا٤بختار إبراىيم بن األشَب مالك ابن ا٢بارث 
 الً شديداً.النخعي للقائو ُب اثِب عشر ألفاً، فالتقوا بالزاب من أرض ا٤بوصل، فاقتتلوا قتا

فقتل عبيد اهلل بن زياد، وا٢بصْب بن ٭بّب السكو٘ب، وشرحبيل بن ذي الكفاع ا٢بمّبي ُب 
وُب قتل عبيد اهلل يقول ابن مفرغ  11خلق عظيم من أىل الشأم، وذلك يوم عاشوراء سنة 

 ا٢بمّبي:
 إن الذي عاش ختاراً بذمتو ... ومات عبداً قتيل اهلل بالزاب

قيماً بالكوفة إٔب أن سار مصعب بن الزبّب ُب أىل البصرة ومعو ا٤بهلب وٓب يزال ا٤بختار م
بن أيب صفرة األزدي، ٍب العتيكي وغّبه من الرؤساء، فهزمو وحصره ُب قصر اإلمارة 

بالكوفة، إٔب أن خرج مستميتاً ُب نفر من أصحابو، فجالد حٌب قتل. وذلك للنصف من 
زل من بقي من أصحاب ا٤بختار وىم ٫بو ، ون11شهر رمضان من ىذه السنة، وىي سنة 

 من ستة آالف على حكم مصعب فقتلهم ٝبيعاً، وكانوا يسمون ا٣بشبية

قال ا٤بسعودي: وسار عبد ا٤بلك إٔب العراق، فالتقى مع مصعب بن الزبّب ٗبسكن من أرض 
. وُب ذلك يقول عبيد اهلل بن قيس 11العراق، فقتل مصعب ُب ٝبادى األؤب سنة 

 وكان من شيعة آل الزبّب:الرقيات، 
 إن الرزية يوم مس ... كن وا٤بصيبة والفجيعة
 بابن ا٢بواري الذي ... ٓب يعده يوم الوقيعة

 غدرت بو مضر العرا ... ق وأمكن  منو ربيعة
ووجو با٢بجاج بن يوسف بن ا٢بكم بن أيب عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب بن مالك 

ثقيف، واسم ثقيف قسي ابن منبو بن بكر بن بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
ىوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيفان بن مضر ُب عساكره إٔب عبيد 



اهلل بن الزبّب بن العوام، فحصره ٗبكة ٍب با٤بسجد ا٢برام، وقتل بو يوم الثفاثاء لسبع عشرة 
ر بو ا٢بجاج فصلب، ولو ثفاث وسبعون سنة، وأم 15ليلة خل  من ٝبادى األؤب سنة 

وأمو أ٠باء ابنة أيب بكر ذات النطاقْب أخ  عائشة ألمها، وأبيها وىي يومئذ باقية قد 
بلغ  من السن مائة سنة ٤بي قع ٥با سن وال ابيض ٥با شعر وال أنكر ٥با عقل، غّب أهنا 
ان ذاىبة البصر، وكان  مدة أيامو وفتنتو مذ مات معاوية بن يزيد بن معاوية بن أيب سفي

 إٔب أن قتل ٜبان سنْب وتسعة أشهر.
و٩با كان ُب أيام عبد ا٤بلك بن مروان من ا٢بوادث العظيمة واألنباء ا١بليلة ُب ا٤بلك خلع 

، وكان 36عبد الرٞبن بن ٧بمد بن األشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي ُب سنة 
ستان ا٢بجاج وجهو ُب جيش كثيف حسن العدة، وكان يسمى جيش الطواويس إٔب سج

لغزو رتبيل ملك زابلسنان، ففتح كثّباً من بفادىم، وكتب إليو ا٢بجاج يستعجزه ويغلظ لو، 
فدعا من معو من رؤساء أىل العراق إٔب خلع ا٢بجاج، فأجابوه إٔب ذلك؛ لبغضهم 

 ا٢بجاج، وخوفهم سطوتو، فخلعوه.
بدا٥بم بو، فلما وسار عبد الرٞبن راجعاً إلخراج ا٢بجاج من العراق، ومسألة عبد ا٤بلك إ

عظم  ٝبوعو و٢بق بو كثّب من أىل العراق ورؤسائهم وقرائهم ونساكهم عند قربو منها 
خلع عبد ا٤بلك، وذلك بإصطخر فارس وخلعو الناس ٝبيعاً و٠بى نفسو ناصر ا٤بؤمنْب 

وذكر أنو القحطا٘ب الذي ينتظره اليمانية وأنو يعيد ا٤بلك فيها، فقيل لو إن القحطا٘ب على 
ثة أحرف، فقال ا٠بي عبد وأما الرٞبن فليس من ا٠بي، وسار ا٢بجاج للقائو حٌب لقيو ثفا

دون تسَب من كور األىواز بسبعة فراسخ، فهزم أصحاب ا٢بجاج، وقتل منهم ٫بو من 
ٜبانية آالف. وسار ا٢بجاج إٔب البصرة، فنزل الراوية وسار ابن األشعث حٌب نزل ا٣بريبة، 

يقتتلون ٫بواً من شهرين، ٍب خرج ابن األشعث إٔب الكوفة ليفاً  . فأقاموا35وذلك ُب سنة 
ليتغلب عليها ُب نفر يسّب وأصبح أصحابو، فبايعوا عبد الرٞبن بن عباس بن ربيعة بن 
ا٢بارث بن عبد ا٤بطلب، فلقيهم ا٢بجاج فهزمهم، و٢بقوا بابن األشعث، فخرج ابن 

جاج حٌب نزل دير قرة، وكان كتب األشعث من الكوفة حٌب نزل دير ا١بماجم، وسار ا٢ب



إٔب عبد ا٤بلك يستمده فأمده بابنو عبد اهلل بن عبد ا٤بلك وأخيو ٧بمد بن مروان، فاقتتلوا 
بدير ا١بماجم ٫بواً من أربعة أشهر، فكان  الوقائع بينهم فيما قبل ٫بواً من ٜبانْب وقعة، 

ا٢بجاج ُب دون ٝبعو وٓب يكن وابن األشعث ُب ٫بو من ٜبانْب ألفاً، وقيل أكثر من ذلك. و 
بعد وقائع صفْب أعظم من ىذه ا٢بروب وال أىول من ىذه الزحوف، ٍب اهنزم ابن األشعث 
وأىل العراق، وقتل منهم ٝبع كثّب، وسار ابن األشعث إٔب البصرة، وتبعو ا٢بجاج فخرج 

يعاً، ومضى عنها، فكان التقاؤىم ٗبسكن من أرض العراق، فهزم أىل العراق وقتلوا قتفاً ذر 
ابن األشعث فيمن تبعو حٌب صار إٔب سجستان، وكاتب رتبيل وصار إليو فوجو ا٢بجاج 
ٔبيش كثيف إٔب سجستان. وكتب إٔب رتبيل بتسليم ابن األشعث فيمن تبعو، ورغبو إن 
فعل ذلك ُب مال جزيل ورفع األتاوة عنو وٱبوفو إن أىب ذلك بقصده وتسرية ا١بيوش إليو، 

وسلمو إٔب صاحب ا٢بجاج فسار بو يريده فألقى ابن األشعث نفسو من فغدر بو رتبيل 
. 34فوق قصر من قصور الرّخج فمات، فأخذ رأسو وصّب بو إٔب ا٢بجاج، وذلك ُب سنة 
فوجو بو ا٢بجاج إٔب عبد ا٤بلك فوجو بو عبد ا٤بلك إٔب أخيو عبد العزيز ٗبصر وُب ذلك 

 يقول الشاعر:
 . رأس ٗبصر وجثة بالرّخجيا بعد مصرع جثة من رأسها ..

 قتلوه بغياً ٍب قالوا بايعوا ... وجرى الربيد برأس أروع بلج

، ودفن هبا ولو اثنتان وستون 31وتوُب عبد ا٤بلك بدمشق لعشر خلون من شوال سنة 
سنة، وقيل أكثر من ذلك، فكان  أيامو إحدى وعشرين سنة وشهرين وعشرة أيام، وكان 
أ٠بر مربوعاً، طويل اللحية، يباشر األمور بنفسو، متيقظاً ُب سلطانو، حازماً ُب رأيو، ال 

أىل حربو إٔب غّبه حٌب يباشرىا بنفسو، يركب ا٣بطأ ُب كثّب من يكل األمور ُب أعدائو و 
أموره فتغره السفامة وكتب لو قبيصة بن ذؤيب ا٣بزاعي، وأبو الزعيزعة، وعمرو بن ا٢بارث 
مؤب بِب عامر بن لؤي، وسرجون بن منصور الرومي وكان نقش خاٛبو آمن  بو ٨بلصاً 

بن قيس بن عبد مناف وحاجبو يوسف مواله،  وعلى قضائو أبو إدريس ا٣بوال٘ب، وعبد اهلل



وقد حجبو أبو الزعيزعة وُب أيامو كان  وفاة عبد اهلل بن العباس بن عبد ا٤بطلب بالطائف 
، ولو إحدى وسبعون سنة، وكان مولده قبل ا٥بجرة بثفاث سنْب، 13ذاىب البصر سنة 

، وتوُب ٧بمد بن وصلى عليو ٧بمد بن ا٢بنفية أبو القاسم ٧بمد بن علي بن أيب طالب
ولو ٟبس وستون سنة، وصلى عليو أبان بن عثمان، وىو  36ا٢بنفية با٤بدينة ُب احملرم سنة 

يومئذ وإب ا٤بدينة لعبد ا٤بلك، وللكيسانية من الشيعة فيو خطوب كثّبة طويلة ودعاوى  
 كثّبة.

 ذكر أيام الوليد بن عبد ا٤بلك
أبا العباس وأمو والدة ابنة العباس بن جزء بن وبويع الوليد بن عبد ا٤بلك بن مروان، ويكُب 

ا٢بارث العبسي بدمشق ُب اليوم الذي توُب فيو عبد ا٤بلك، وتوُب هبا للنصف من ٝبادى 
، وىو ابن ثفاث وأربعْب سنة ودفن هبا. وكان  مدتو تسع سنْب وٜبانية 11اآلخرة سنة 

دم ٢بيتو شيب ٓب يغّبه، أشهر وٟبسة أيام، وكان طويفاً أ٠بر أفطس بو أثر جدري، ٗبق
وكان ٢بانة، شديد السطوة ال يتوقف عند الغضب، وال ينظر ُب عاقبة، وال يكلم عند 

سطوتو، هتون عليو الدماء وكتب لو عبد اهلل بن ىفال الثقفي، وصاّب بن عبد الرٞبن مؤب 
اٛبو بِب مرة بن عبيد، والقعقاع بن خليد العبسي، وسليمان بن سعد ا٣بشِب، وكان نقش خ

 يا وليد إنك مي  وقاضيو أبو بكر ٧بمد بن حزم، وحاجبو يزيد مواله.
قال ا٤بسعودي: وكان  وفاة ا٢بجاج بن يوسف بن أيب عقيل عاملو وعامل أبيو على 

قبل وفاة الوليد بتسعة أشهر، وكان  واليتو  13العراق بواسط العراق ُب شهر رمضان سنة 
ا٤بال مائة ألف ألف وبضعة عشر ألف ألف درىم، على العراق عشرين سنة. وترك ُب بي  

وتؤب العراق وخراجها مائة ألف ألف درىم، فلم يزل بعنتو وسوء سياستو حٌب صار 
خراجها ٟبسة وعشرين ألف ألف درىم، ونظرت ىند ابنة أ٠باء بن خارجة الفزاري إٔب 

 ا٢بجاج مسجى، وكان  امرأتو فطلقها فقال :
 ... لقد قرت ٗبصرعك العيون أال يا أيها ا١بسد ا٤بسجى

 وكن  قرين شيطان رجيم ... فلما م  سلمك القرين



وكان عدة من قتلو ا٢بجاج صرباً سوى من قتل ُب زحوفو وحروبو مائة ألف وعشرين ألفاً، 
منهم سعيد بن جبّب صاحب عبد اهلل بن العباس، ويكُب أبا عبد اهلل مؤب لبِب والبة بن 

٣بروجو مع  14ن بن أسد بن خزٲبة، وكان أسود قتلو ُب سنة ا٢بارث بن ثعلبة بن دودا
عبد الرٞبن بن ٧بمد بن األشعث، وكميل بن زياد النخعي من بِب صهبان صاحب علي 
بن أيب طالب، وتوُب وُب ٧ببسو ٟبسون ألف رجل وثفاثون ألف امرأة، وكان حبسو حائراً 

 شوباً بالرماد.ال شيء فيو يكنهم فيو من حر وال برد، ويسقون ا٤باء م
 ذكر أيام سليمان بن عبد ا٤بلك

وبويع سليمان بن عبد ا٤بلك بن مروان ويكُب أبا أيوب ُب اليوم الذي توُب فيو أخوه 
الوليد، وأمو والدة أم أخيو الوليد وىلك وىو معسكر ٗبرج دابق من أعمال قنسرين، ٩بداً 

ر ليال بقْب من صفر سنة ألخيو مسلمة، وىو على حصار القسطنطينية يوم ا١بمعة لعش
ولو تسع وثفاثون سنة، وكان  واليتو سنتْب وٜبانية أشهر وٟبس ليال، وكان طويفاً  11

أبيض، ٝبيفاً قضيفاً، جعد الشعر ٓب يشب، فصيح اللسان، كثّب األدب، لْب ا١بانب، 
شديد العجب بشبابو وٝبالو، أكواًل، هنماً، نكاحاً، ال يعجل إٔب سفك الدماء، وال 

ستنكف عن مشورة النصحاء، فيو حسد شديد وكتب لو عبد العزيز بن ا٢بارث بن ي
 ا٢بكم بن أيب العاص، وسليمان بن نعيم ا٢بمّبي، وابن بطريق النصرا٘ب.

وكان نقش خاٛبو آمن  باهلل وعلى قضائو ٧بمد بن حزم وحاجبو أبو عبيدة مواله وقيل 
 مسلم مواله.

 اهلل ذكر خفافة عمر بن عبد العزيز رٞبو

وبويع عمر بن عبد العزيز بن مروان بن ا٢بكم، ويكُب أبا حفص وأمو أم عاصم ابنة عاصم 
بن عمر بن ا٣بطاب ُب اليوم الذي توُب فيو سليمان، فوجو إٔب مسلمة فأقفلو عن حصار 
القسطنطينية، وقد ذكرنا مدة ما أقام عليها ٧باصراً ٥با فيما سلف من ىذا الكتاب ُب 

ر اإلسفام ُب ملك تيدوس ا٤بعروف باألرمِب وتوُب عمر بدير ٠بعان أخبار الروم بعد ظهو 



من أعمال ٞبص ٩با يلي قنسرين مسموماً فيما قيل من قبل أىلو يوم ا١بمعة لعشر بقْب 
ولو تسعة وثفاثون سنة وكان  خفافتو سنتْب وٟبسة أشهر وٟبسة  606من رجب سنة 

للحية، غائر العينْب، بوجهو أثر من أيام، وكان أ٠بر، حسن الوجو، ٫بيف ا١بسم، حسن ا
 نفح دابة ر٧بتو ُب صباه قد وخطو الشيب، ومات وٓب ٱبضب.

وكان فاضفاً يؤثر الدين على الدنيا، ويعمل عمل من ٱباف يومو ويرجو غده ويقر بتدينو 
٤با ٯبري أىلو عليو وكان كاتبو ليث بن أيب رقية وتقش خاٛبو لكل عمل ثواب وقيل عمر 

٨بلصاً وعلى قضائو عبد اهلل بن سعد األيلي، وحاجبو مزاحم مواله، وقيل  يؤمن باهلل
 حسْب.

 ذكر أيام يزيد بن عبد ا٤بلك
وبويع يزيد بن عبد ا٤بلك بن مروان، ويكُب أبا خالد، وأمو عاتكة ابنة يزيد بن معاوية ُب 

مس ليال اليوم الذي توُب فيو عمر، وتوُب بأرض البلقان من أعمال دمشق يوم ا١بمعة ٣ب
 ، وىو ابن تسع وثفاثْب سنة، فكان  أيامو أربع سنْب وشهراً.603بقْب من شعبان سنة 

وكان طويفاً جسيماً أبيض مدور الوجو ٓب يشب، فٌب الشباب شديد الفخر ظاىر الكرب، 
ٰبب اللهو، ويستعمل ا٢بجاب، ال يعرف صواباً فيأتيو، وال خطأ فيدعو وكتب لو أسامة 

وزيد بن عبد اهلل وكان نقش خاٛبو قُب ا٢بساب وحاجبو سعيد مواله، بن زيد السليحي 
 وقيل خالد.

وكان ُب أيامو من الكوائن العظيمة ُب ا٤بلك خلع يزيد بن ا٤بهلب بن أيب صفرة إياه، واسم 
أيب صفرة ظآب بن سراق بن صبح بن كندي بن عمرو بن عدي بن وائل بن ا٢بارث بن 

ن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن العتيك بن األسد بن عمران ب
ثعلبة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن ابن األزد، وا٠بو دراء بن الغوث بن نب  بن مالك 

 بن زيد بن كهفان بن سبأ.
وكان يزيد ُب سجن عمر بن عبد العزيز يطالبو باألموال الٍب كان يزيد كتب هبا إٔب سليمان 

ك، أهنا صارت إليو عند فتحو جرجان وطربستان، فلما مات عمر وذلك ُب بن عبد ا٤بل



، ىرب يزيد من السجن وصار إٔب البصرة، وعليها عدي بن أرطاة 606رجب سنة 
الفزاري، وكان قد سجن عدة إخوة ليزيد حْب بلغو مسّبه إليو فسامو يزيد ٚبليتهم فأىب، 

تبعو، وسار إٔب عدي فقبض عليو وسجنو واجتمع إٔب يزيد ٝبع عظيم وبذل األموال فكثر 
وغلب على البصرة واألىواز وفارس وكرمان، وخلع يزيد بن عبد ا٤بلك، فندب يزيد للقائو 
أخاه مسلمة بن عبد ا٤بلك، وابن أخيو العباس بن الوليد بن عبد ا٤بلك ُب جيوش كثيفة، 

لعقر من أرض بابل وخرج يزيد بن ا٤بهلب عن البصرة ُب ٝبوع كثيفة عظيمة، فالتقوا با
فاقتتلوا قتاالً شديداً، فقتل يزيد وعدة من إخوتو ُب ٝبع من أىل العراق واهنزم الباقون، 

، وقيل إن الذي تؤب قتل يزيد القحل بن عياش بن حسان بن ٠بّب 601وذلك ُب سنة 
بن شراحيل بن عرين بن أيب جابر بن زىّب بن جناب، وُب ذلك يقول ا٤بسيب بن الرفل 

 يب مفتخراً:الكل
 قتلنا يزيد بن ا٤بهلب بعد ما ... ٛبنيتم أن يغلب ا٢بق باطلو

 فما كان من أىل العراق منافق ... عن الدين إال من قضاعة قاتلو
 وقال رفيع بن أزير األسدي ُب مقتلو ٨باطباً يزيد بن عبد اهلل بن مروان:

 إليك أمّب ا٤بؤمنْب مسّبنا ... على ا٤بقربات واحملذفة والبَب
 نزيد أمّب ا٤بؤمنْب بأرضو ... رءوساً جناىا بْب بابل والعقر

 والقى يزيد بن ا٤بهلب باكراً ... من ا٤بوت ساقتو ا٢بتوف وما يدري
وركب من بقي من آل ا٤بهلب وأتباعهم السفن حٌب صاروا إٔب قندابيل من أرض السند 

منهم ٝبعاً وأسر الباقْب،  فوجو مسلمة ىفال بن أحوز ا٤باز٘ب ألتباعهم، فلحقهم هبا، فقتل
فكان ا٤بهلب عند وفاتو استخلف يزيد بن ا٤بهلب على عملو وأمر سائر إخوتو بالسمع 

 والطاعة لو.
وىو على إمرهتا  35وكان  وفاة ا٤بهلب ٗبرو الروزمن أرض خراسان ُب ذي ا٢بجة سنة 

 يومئذ، وفيو يقول هنار بن توسعة التميمي:



 ... ومات الندى وا١بود بعد ا٤بهلبأال ذىب العز ا٤بقرب للتقى 
 أقاما ٗبرو الروز وىِب ضرٰبو ... فقد غيبا عن كل شرق ومغرب

 ذكر أيام ىشام بن عبد ا٤بلك
وبويع ىشام بن عبد ا٤بلك بن مروان، ويكُب أبا الوليد وأمو أم ىشام بن  ىشام بن 

 فيو يزيد، وتوُب إ٠باعيل بن ىشام بن الوليد بن ا٤بغّبة ا٤بخزومي ُب اليوم الذي توُب
بالرصافة من أرض قنسرين ٩با يلي الرب يوم األربعاء لس  ليال خلون من شهر ربيع اآلخر 

، ولو ثفاث وٟبسون سنة وكان  واليتو تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وإحدى 613سنة 
عشرة ليلة، وكان أبيض إٔب الصفرة ما ىو، أحول شديد انقفاب العْب، ٱبضب ٢بيتو 

عة من الرجال، حسن البدن خشن ا١بانب، شكس األخفاق، دقيق النظر، بالسواد، رب
جامعاً لألموال، قليل البذل للنوال، متيقظاً ُب سلطانو، سائساً لرعيتو، مباشراً لألمور 
بنفسو، ال يغيب عنو شيء من أمر ٩بلكتو وكتب لو ٧بمد بن عبد اهلل بن حارثة 

ؤب سعيد بن عبد ا٤بلك وكان نقش خاٛبو األنصاري، وأسامة بن زيد السليحي، وسآب م
ا٢بكم ا٢بكيم وعلى قضائو ٧بمد بن صفوان ا١بمحي، و٭بّب بن أوس األشعري، وحاجبو 

 غالب مواله.
، كان ظهور زيد بن علي ابن ا٢بسْب 611وُب السنة السابعة عشرة من واليتو وىي سنة 

عمر الثقفي، وقد كان بن علي بن أيب طالب بالكوفة ُب نفر يسّب، وعليها يوسف بن 
بايعو خلق كثّب، ٍب قعدوا عنو وٓب يفوا لو، فلقيو يوسف ابن عمر ُب ٝبوع عظيمة، فقاتلهم 

 زيد قتاالً شديداً إٔب أن قتل ومن معو ُب صفر من ىذه السنة وصلب بالكناسة.
 ذكر أيام الوليد بن يزيد بن عبد ا٤بلك

ا العباس، وأمو أم ا٢بجاج ابنة ٧بمد بن وبويع الوليد بن يزيد بن عبد ا٤بلك، ويكُب أب
يوسف بن ا٢بكم بن أيب عقيل الثقفي ُب الوق  الذي ىلك فيو ىشام فقدم نزار 

واستبطنها، وجفا اليمن وأطرحها، واستخف بأشرافها، وعمد إٔب خالد القسري، وىو 
غمغمة خالد بن عبد اهلل بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر بن عبد اهلل ابن عبد مشس بن 



بن جرير بن شق الكاىن بن صعب بن يشكر بن رىم ابن أفرك بن أفصى بن نذير بن 
قسر بن عبقر بن أ٭بار، وكان رئيس اليمينية ُب وقتو ا٤بنظور إليو منهم، وكان على العراق 
وما يليو من األىواز وفارس وا١ببال وأخوه أسد بن عبد اهلل على خراسان، فدفعو إٔب 

 ي عاملو على العراق، فحملو إٔب الكوفة وعذبو حٌب قتلو.يوسف بن عمر الثقف
وقال الوليد: عند ذلك يوبخ اليمن ويقرعها ويذكر خالداً ويفتخر بنزار ُب قصيدة لو طويلة 

 أو٥با:
 أٓب هتتج فتدكر الوصاال ... وحبفاً كان متصفاً فزاال
 وىذا خالد فينا أسّباً ... أال منعوه إن كانوا رجاال

 دىم قدٲباً ... جعلنا ا٤بخزيات لو ظفاالعميدىم وسي
وتتابع  من الوليد فعال أنكرىا الناس عليو، فدب يزيد بن الوليد ُب الدعاء إٔب خلعو 
فأجابتو اليمن بأسرىا، وعاضدوه ووثبوا معو على عامل الوليد بدمشق فأجابوه وبايعوا 

ا يلي الرب بْب ٞبص ودمشق يزيد، ٍب ساروا إٔب الوليد وىو ُب ا٢بصن ا٤بعروف بالبخراء ٩ب
ولو اثنان وأربعون  611فقتلوه، وذلك يوم ا٣بميس لليلتْب بقيتا من ٝبادى اآلخرة سنة 

سنة، فأخذوا بنيو وليي عهده ا٢بكم، وعثمان، فقتفا بعد ذلك بدمشق مع يوسف بن 
 عمر الثقفي. فقال األصبغ بن ذؤالة الكليب ُب ذلك:

 اداهتا من عبد مشس وىاشممن مبلغ قيساً خندف كلها ... وس
 قتلنا أمّب ا٤بؤمنْب ٖبالد ... وبعنا وليي عهده بالدراىم

 وقال خلف بن خليفة البجلي:
 تركنا أمّب ا٤بؤمنْب ٖبالد ... مكباً على خيشومو غّب ساجد
 وإن سافر القسري سفرة ىالك ... فإن أبا العباس ليس بعائد

 ؤمنْب ٖبالدأقرى معو ا٥بوان فإننا ... قتلنا أمّب ا٤ب
 ذكر أيام مروان بن ٧بمد



وبويع مروان بن ٧بمد بن مروان بن ا٢بكم، ويكُب أبا عبد اهلل وأبا عبد ا٤بلك وأمو أم ولد، 
يقال ٥با زبادة، كان  إلبراىيم بن األشَب النخعي، فصارت إٔب ٧بمد ابن مروان يوم قتل 

مقدمة أخيو عبد ا٤بلك بن إبراىيم، وإبراىيم على مقدمة مصعب بن الزبّب، و٧بمد على 
مروان، وقيل إهنا كان  حامفاً من إبراىيم، فجاءت ٗبروان على فراش ٧بمد بن مروان، 
وكان  بنو أمية تكره أن توٕب ا٣بفافة أبناء أمهات األوالد ألهنا كان  ترى أن ذىاب 
ربع ملكها على يدي ابن أمة فكان ذلك مروان بن ٧بمد، وكان  البيعة لو يوم االثنْب أل

 ، ونزل حران من أرض ا١بزيرة.611عشرة ليلة خل  من صفر سنة 
وكان ٝبيع من ملك من قبلو من بِب أمية ينزلون دمشق، ومنهم من كان يتبدى، وكان  
أيامو كلها فتناً وحروباً، وٓب تصف لو األمور، وخالفو أىل ٞبص وخلعوا طاعتو، فحصرىم 

ٔب أن سّب إليهم ا١بنود، فعادوا إٔب طاعتو، وحارهبم دفعة بعد أخرى، وخلعو أىل مصر إ
وخالفو بنو ىشام بن عبد ا٤بلك سليمان وأبان وغّبٮبا مع من انضاف إليهم من بِب أمية 
وحاربوه مرة بعد أخرى، وخالفو ثاب  بن نعيم ا١بذامي، وأجابو كثّب من أجناد الشأم  

 كفلسطْب وغّبىا.
م بن ذىل بن شيبان ا٣بارجي الصفري على وغلب الضحاك بن قيس الشيبا٘ب من بِب احملل

العراق، وٓب يغلب أحداً من ا٣بوارج قبلو وال بعده عليهما، وسار للقاء مروان ُب جيوش 
عظيمة ومعو سليمان بن ىشام بن عبد ا٤بلك ُب ٝبع مواليو ورجالو مؤٛباً بالضحاك تابعاً 

 لو، وُب ذلك يقول بعض شعراء ا٣بوارج مفتخراً:
  أنزل نصره ... وصل  قريش خلف بكر بن وائلأٓب تر أن اهلل

وسارت ا٣بوارج  611فالتقيا بكفر توثا من بفاد ا١بزيرة، وأقاموا يقتتلون أياماً كثّبة ُب سنة 
اإلباضية من اليمن من قبل عبد اهلل بن ٰبٓب الكندي ا٤بلقب طالب ا٢بق، عليهم أبو ٞبزة 

ا مكة يوم عرفة من ىذه السنة، ووادعهم ا٤بختار بن عوف األزدي، وبلج بن عقبة، فنزلو 
عبد الواحد بن سليمان بن عبد ا٤بلك بن مروان عاملو مكة إٔب انقضاء ا٢بج ٍب ىرب 
وخفاىا وسار إٔب ا٤بدينة، ودخل  ا٣بوارج مكة فجهز عبد الواحد للقائهم جيشاً، أمر 



مكة، فالتقوا عليهم عبد العزيز بن عبد اهلل ابن عمرو بن عثمان، وخرج  ا٣بوارج من 
فقتل عبد العزيز ُب ٝبع كثّب منهم، من أىل ا٤بدينة سبعمائة  650بقديد ُب صفر سنة 

 أكثرىم من قريش، وٓب ينج إال الشريد، فقال  نائحتهم:
 ما للزمان وماليو ... أفن  قديد رجاليو
 فألبكْب سريرة ... ألبكْب عفانية

هر، فوجو مروان للقائهم عبد ا٤بلك بن ٧بمد ودخل  ا٣بوارج ا٤بدينة، فغلبوا عليها ثفاثة أش
بن عطية السعدي، سعد بن بكر بن ىوازن ُب أربعة آالف فالتقوا بوادي القرى، فقتل بلج 

وأكثر ا٣بوارج، و٪با أبو ٞبزة، فصار إٔب مكة، و٢بقو عبد ا٤بلك فقتلو هبا وٝبعاً من 
ٔب اليمن، فلقيو عبد ا٤بلك بن أصحابو، و٢بق بقيتهم بعبد اهلل بن ٰبٓب، وسار عبد ا٤بلك إ

ٰبٓب بنواحي صنعاء فاقتتفا قتاالً شديداً، فقتل عبد اهلل وأكثر من كان معو، وذلك ُب ىذه 
 السنة.

واشتد أمر أيب مسلم ا٣براسا٘ب، وأخرج نصر بن سيار عامل مروان عنها، وسّب قحطبة بن 
امل مروان على جرجان شبيب الطائي ُب جيوش كثيفة، فقتل نباتة بن حنظلة الكفايب ع

ُب ٫بو من ثفاثْب ألفاً، وعامر بن ضبارة ا٤بري بأصبهان ُب ٫بو من أربعْب ألفاً، وسار ُب 
جيوشو ٫بو العراق، وسار يزيد بن عمر بن ىبّبة الفزاري عامل مروان للقائو، فالتقيا 
فة فبايعوا بالفرات ٩با يلي الكوفة، فهزم ابن ىبّبة وغرق قحطبة وسارت ا٤بسودة إٔب الكو 

 أليب العباس السفاح.
 وسار عبد اهلل بن علي بن عبد اهلل بن عباس عم السفاح ُب ٝبع غفّب عظيم للقاء مروان.
وسار مروان ُب جيوش عظيمة وٝبوع مهولة وعدد كثّبة، فالتقيا بالزاب من أرض ا٤بوصل 

واستؤب  ، فهزم مروان651يوم السب  إلحدى عشرة ليلة بقي  من ٝبادى اآلخرة سنة 
على عسكره، وقتل من أصحابو ٝبع عظيم، فسار حٌب أتى الشأم وا١بيوش تتبعو، فصار 
إٔب مصر فقتل ببوصّب األمشونْب من صعيدىا ليلة األحد لثفاث بقْب من ذي ا٢بجة من 



 ىذه السنة ولو سبعون سنة، وقيل أقل من ذلك.
 يوماً.وكان  أيامو إٔب أن قتل ٟبس وسنْب وعشرة أشهر وأحد عشر 

وكان شديد الشهلة، أبيض مشرباً ٞبرة، ضخم ا٥بامة، وا٤بنكبْب، كبّب اللحية، وكان ٦برباً 
صابراً على التعب والنصب، يغري بْب القبائل، ويغضب بْب العشائر، يلقي أموره وىي 
مدبرة، ويريد أن ٯبعلها مقبلة. واصطفى قيس عيفان وا٫برف عن اليمن، وبادأىا العداوة 

يو إلباً، ولو حرباً وكان كاتبو عبد ا٢بميد بن ٰبٓب بن سعد بن عبد اهلل بن جابر فصارت عل
 بن مالك بن حجر بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب.

وكان مفوىاً بليغاً لو رسائل ٦بموعة متناقلة يقتدى هبا ويعمل عليها، ورأي  لو عقباً 
 بون آلل طولون.بفسطاط مصر، يعرفون ببِب مهاجر، وقد كان منهم عدة يكت

ونقش خاٛبو فوض  أمري إٔب اهلل، وعلى قضائو عثمان بن عمرو البٍب، وحاجبو صقفاب 
 مواله.

قال ا٤بسعودي أبو ا٢بسن علي بن ا٢بسْب بن علي: وكان  مدة ملك بِب أمية على ما 
قدمنا من التاريخ منذ صاّب ا٢بسن بن علي معاوية، وسلم لو األمر إٔب أن قتل مروان بن 

مد آخر ملوكهم إحدى وتسعْب سنة وسبعة أشهر وسبعة وعشرين يوماً، وتنازع ٧ب
أصحاب السّب والتواريخ ومن عِب بأخبار ملوك العآب ُب زيادة شهور وأيام ُب مدهتم 

ونقصاهنا عما ذكرنا واألشهر من ذلك ما قدمنا وكذلك باين ىؤالء أصحاب كتب الزٯبة 
م ور٠بوه من مقادير أيامهم، وقد أتينا على ما قالو  ُب النجوم فيما ذكروه ُب كتب زٯباهت

 543كل فريق منهم ُب مقادير أيامهم وأيام من كان من بعدىم إٔب وقتنا ىذا وىو سنة 
ُب كتاب مروج الذىب ومعادن ا١بوىر، ُب ٙبف األشراف من ا٤بلوك وأىل الدرايات وُب  

اب االستذكار، ٤با جرى ُب كتاب فنون ا٤بعارف، وما جرى ُب الدىور السوالف وُب كت
سالف األعصار الذي كتابنا ىذا تال لو ومبِب عليو وإ٭با الغرض من ىذا الكتاب إيراد ٤بع 

 من ذلك دون الشرح واإليضاح ليسهل درسو على قارئو ويقرب حفظو على راويو



 ذكر ما جرت عليو أحوال بِب أمية
ك عبد الرٞبن ابن معاوية بن ىشام بعد قتل مروان بن ٧بمد وتفرقهم ُب البفاد، وسبب ٛبل
 على بفاد األندلس وولده إٔب وقتنا ىذا وما اتصل ذلك

٤با قتل مروان بن ٧بمد بن مروان، تفرق  بنو أمية ُب البفاد، ىرباً بأنفسهم، وقد كان عبد 
اهلل بن علي بن عبد اهلل بن العباس بن عبد ا٤بطلب قتل منهم على هنر أيب فطرس، من 

، ٫بواً من ٜبانْب رجفاً مثلة، واحتذى أخوه داود بن علي با٢بجاز فعلو، فقتل بفاد فلسطْب
منهم ٫بواً من ىذه العدة بأنواع ا٤بثل، وكان مع مروان حْب قتل ابناه عبد اهلل وعبيد اهلل، 
وكانا وليي عهده فهربا فيمن تبعهما من أىلهما ومواليهما وخواصهما من العرب، ومن 

خراسان من شيعة بِب أمية فساروا إٔب أسوان من صعيد مصر، وساروا ا٫باز إليهم من أىل 
على شاطئ النيل إٔب أن دخلوا أرض النوبة وغّبىم من األحابش، ٍب توسطوا أرض البجة 

ميممْب باضع من ساحل ٕبر القلزم، فكان  لو من مروا بو من ىذه األمم، حروب 
اهلل بن مروان ُب عدة من كان ومغاورات، ونا٥بم جهد شديد وضر عظيم، فهلك عبيد 

معهم قتفاً وعطشاً وضراً، وشاىد من بقي منهم أنواع الشدائد وضروب العجائب ووقع 
عبد اهلل بن مروان ُب عدة ٩بن ٪با معو إٔب باضع من ساحل ا٤بعدن وأرض البجة، وقطع 

سَبين البحر إٔب جدة من ساحل مكة، وتنقل فيمن ٪با معو من أىلو ومواليو ُب البفاد مت
راضْب أن يعيشوا سوقًة بعد أن كانوا ملوكاً، فظفر بعبد اهلل أيام أيب العباس السفاح فأودع 
السجن، فلم يزل فيو بقية أيام أيب العباس وأيام ا٤بنصور وا٤بهدي وا٥بادي، فأخرجو الرشيد، 

ج  وىو شيخ ضرير، فسألو عن خربه. فقال: يا أمّب ا٤بؤمنْب، حبس  غفاماً بصّباً، وأخر 
 شيخاً ضريراً، فقيل إنو ىلك ُب أيام الرشيد وقيل بل ُب أيام األمْب.

كان عامل إفريقية ٤بروان عبد الرٞبن بن حبيب الفهري، وكان كاتب مروان وىو ٗبصر 
ورغبو ُب ا٤بصّب إليو وذكر لو كثرة جنوده وعدده ومنعة بفاده ٍب تعقب الرأي فعلم أن 

نوده وأن من وراءه ا٤بسودة يتبعونو، فكتب إٔب مروان مروان إن قدم صار كأحد أتباعو وج
يعرفو كراىية من قبلو من ا١بنود لذلك فعوجل، فقطع النيل ومضى إٔب الصعيد فقتل ىناك، 



وقيل إن كتاب عبد الرٞبن الذي يستدعيو فيو جاءه، وقد قطع النيل إٔب ا١بانب الغريب 
إٔب بوصّب األمشونْب من صعيد ٤بعاجلة ا٤بسودة إياه، ودخو٥بم فسطاط مصر، فمضى 

 مصر ليصّب إٔب إفريقية على طريق الواحات، فبادرتو ا٤بسودة بالعبور إليو.

وقدم على عبد الرٞبن بن حبيب بعد قتلو ٝباعة من بِب أمية يرجون األمر ُب بفاده منهم 
بن عبد الرٞبن بن معاوية بن ىشام بن عبد ا٤بلك بن مروان، ولؤي، والعاص ابنا الوليد 

يزيد فبلغ عبد الرٞبن عن ابِب الوليد شيء أنكره، ففتك هبما فاشتد خوف عبد الرٞبن بن 
معاوية منو فهرب وقطع اجملاز الذي بْب أفريقية واألندلس، اآلخذ من ٕبر أوقيانس احمليط 
إٔب ٕبر الرومي وصار إليها وعاملها يوسف بن عبد الرٞبن الفهري وقد عظم ا٣بطب من 

من هبا من اليمانية والنزارية، ودام  عدة سنْب، فطمع ُب الغلبة عليها، العصبية بْب 
وكاتب اليمانية ودعاىم إٔب نفسو، وسّب بدراً مواله إليهم، فبايعوه وسارعوا إٔب طاعتو 
وسّروا بقدومو وبلغ يوسف بن عبد الرٞبن أمره فسار إليو ُب النزارية وغّبىم من أنصاره 

فهزم يوسف بن عبد الرٞبن وقتل أصحابو قتفاً ذريعاً وذلك ُب سنة فاقتتلوا قتاالً شديداً، 
واستؤب عبد الرٞبن على بفاد األندلس، وىو صقع جليل، و٩بلكة عظيمة، يكون  651

مسّبتو ٫بواً من أربعْب يوماً ُب مثلها، فيو مدن كثّبة وعمائر متصلة واستقام لو األمر بعد 
١بميع على طاعتو، ٓب يكن خطب ألحد من بِب أن بذل السيف ُب ٨بالفتو، فاستوسق ا

العباس باألندلس إٔب ذلك الوق ، وألجل ذلك أفردنا ىذا الباب لتسمية ملكها إذ كان  
٩بلكة مفردة لبِب أمية، ورسوماً قائمة إٔب ىذا الوق  وٙب يتبدل وٓب ينتقل، فملك عبد 

 الرٞبن بفاد األندلس ثفاثاً وثفاثْب سنة وأربعة أشهر.
فؤب بعده ابنو ىشام بن عبد الرٞبن بن  611  وفاتو غرة ٝبادى األؤب سنة وكان

 .630معاوية، سبع سنْب وتسعة أشهر، وكان  وفاتو ُب صفر سنة 
فوٕب بعده ا٢بكم بن ىشام بن عبد الرٞبن، سبعاً وعشرين سنة وشهراً وٟبسة وعشرين 

 .101يوماً، وتوُب لثفاث بقْب من ذي ا٢بجة سنة 



ه ابنو عبد الرٞبن بن ا٢بكم بن ىشام، اثنتْب وثفاثْب سنة، وأربعة أشهر، وتوُب فوٕب بعد
فوٕب بعده ابنو ٧بمد بن عبد الرٞبن بن ا٢بكم، أربعاً وثفاثْب  153ُب ربيع اآلخر سنة 

فوٕب بعده ابنو  115سنة وعشرة أشهر وعشرين يوماً، وتوُب لليلة بقي  من صفر سنة 
رٞبن سنة وأحد عشر شهراً وثفاثة عشر يوماً. وتوُب للنصف من ا٤بنذر بن ٧بمد بن عبد ال

فوٕب بعده أخوه عبد اهلل بن عبد الرٞبن، ٟبساً وعشرين سنة، وٟبسة عشر  113صفر 
 .500يوماً، وتوُب مستهل ربيع األول سنة 

فوٕب بعده ابن ابنو عبد الرٞبن بن ٧بمد بن عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد الرٞبن بن ا٢بكم بن 
شام بن عبد الرٞبن بن معاوية بن ىشام بن عبد ا٤بلك ابن مروان إٔب وقتنا ىذا وىو سنة ى

ٟبساً وأربعْب سنة، وبلده عامر، والعدل فيو شامل وٓب يكن فيمن ٠بينا من آبائو  543
٩بن ملك األندلس أحد يسمى بأمرة ا٤بؤمنْب وكانوا يسمون بِب ا٣بفائف إٔب أن ملك ىو 

عنو الكتب بذلك ووردت، وخطب لو بو على ا٤بنابر، وجعل والية فخوطب هبا، وصدرت 
العهد بعده البنو ا٢بكم بن عبد الرٞبن دون سائر إخوتو، ٤با ٚبيل فيو من النجابة، وتبْب 
من اضطفاعو با٤بلك وقيامو بو قال ا٤بسعودي وقد ذكرنا ُب األخبار ا٤بعروفة با٤بسعوديات 

الس ٝبفاً من أخبار من ٠بينا من والة األندلس الٍب نسب  إلينا وُب كتاب وصل اجمل
وسياستهم وحروهبم مع من ٯباورىم من ا١بفالقة والناسقس والوشكنش وقرمانيش وغوطس 

 وغّبٮبا من اإلفر٪بية براً وٕبراً.
وما كان من األندلس من ا٢بروب والفًب مذ افتحها طارق مؤب موسى ابن نصّب ُب سنة 

ا٤بلك إٔب وقتنا ىذا، وعبور طارق مؤب موسى إليها، وقتلو  ُب أيام الوليد بن عبد 11
لذريق ملك اإلشبان الذين كانوا باألندلس، وعبور موسى بن نصّب بعده، وما لقي من 
األمم، وشاىد من العجائب وخرب ا٤بائدة الذىب، والبي  الذي كان فيو تيجان ملوكهم 

 السالفة.
الدىور السوالف ما كان ببفاد أفريقية من  وذكرنا ُب كتاب فنون ا٤بعارف وما جرى ُب

ا٢بروب والوقائع والزحوف منذ افتتح ، وخرب موسى بن نصّب، ومن هبا كان بعده من 



األمراء إٔب أن أفضى أمر ٛبلكها ُب أيام الرشيد إٔب إبراىيم بن األغلب بن سآب بن ٛبيم بن 
ر عنهم باستيفاء أيب عبد اهلل سوادة التميمي، وخربه وخرب ولده من بعده إٔب أن زال األم

الشيعي الداعية ا٤بعروف باحملتسب على ٩بكتهم، وخروجو ُب كتامة من الرببر، وما كان بينو 
 وبْب آل األغلب من الوقائع والزحوف، وتسليمو األمر إٔب عبيد اهلل، وقتل عبيد اهلل إياه.

ش إٔب بفاد مصر لفاستيفاء وما كان من خربه بعد ذلك وبنائو مدينة ا٤بهدية وتسيّبه ا١بيو 
، ووفاتو ومصّب األمر بعده إٔب أيب القاسم عبد 501عليها مرة بعد أخرى، وذلك ُب سنة 

الرٞبن وخروج أيب زيد ٨بلد بن كيداد الرببري الزناٌب من بِب يفرن اإلباضي، ٍب النكاري ُب 
٢بروب ومن قتل اإلباضية وغّبىم، وما كان بينهم وبْب جيوش أيب القاسم من الوقائع وا

 منهم إٔب أن غلب على أكثر إفريقية، وحصاره أبا القاسم ُب ا٤بهدية إٔب أن مات هبا.
وخروج ابنو إ٠باعيل بن أيب القاسم ومواقعتو أبا يزيد، وما كان بينهم من ا٢بروب، 

وانفضاض ا١بيوش عن أيب يزيد وحصره إياه، إٔب أن قتل أبو يزيد ٣بمس ليال بقْب من 
، وإن عدة من وقع عليو اإلحصاء ٩بن قتل ُب تلك ا٢بروب ٫بو من 551ة احملرم سن

أربعمائة ألف ووفاة إ٠باعيل ومصّب األمر بعده إٔب ابنو أيب ٛبيم معد بن إ٠باعيل إٔب ىذا 
الوق ، وغّب ذلك من األخبار ٩با شرحناه وبينها ُب كتاب تقلب الدول، وتغّب اآلراء 

تصر ٤بعاً وجوامع، استذكاراً ٤با تقدم تأليفو من كتبنا ُب ىذه وا٤بلل وإ٭با نذكر ُب ىذا ا٤بخ
 ا٤بعا٘ب، وتنبيهاً عليو.

وقد رأينا بعض ا٤بتأخرين ٩بن ينحرف عن ا٥بامشيْب الطالبيْب منهم والعباسيْب، ويتحيز إٔب 
األمويْب، ويقول بإمامتهم، يذكر أنو كان  ٤بن ملك من بِب أمية ألقاب كألقاب خلفاء 

، وذكر ُب ذلك روايتْب إحداٮبا قال روى ٧بمد بن عبد اهلل بن ٧بمد القرشي، العباسيْب
قال حدثنا مصعب بن عبد اهلل عن أبيو عن جده. قال حدثِب سابق مؤب عبد ا٤بلك بن 
مروان. قال ٠بع  أمّب ا٤بؤمنْب عبد ا٤بلك يقول: تلقب أمّب ا٤بؤمنْب معاوية بن أيب سفيان 

بن معاوية با٤بستنصر على الربيع ومعاوية ابن يزيد بالراجع إٔب اهلل بالناصر ٢بق اهلل ويزيد 



ومروان با٤بؤمن باهلل والثانية. وقال حدثنا أبو مطرف عن أبيو عن جده. قال: تلقب عبد 
ا٤بلك با٤بؤثر ألمر اهلل والوليد ابن عبد اهلل با٤بنتقم هلل ولقب سليمان بن عبد ا٤بلك با٤بهدي 

كان على ا٤بنرب، وعهده إٔب عمر بن عبد العزيز، وتلقب ىو ٤با أحدث من قطع ما  
بالداعي إٔب اهلل وعمر بن عبد العزيز با٤بعصوم باهلل ويزيد بن عبد ا٤بلك بالقادر بصنع اهلل 
و٠بي ىشام بن عبد ا٤بلك با٤بنصور وذلك أنو ولد ُب الساعة الٍب ورد الكتاب فيها ٗبا كان 

دم أبوه جيء بو إليو وخرب با٠بو، فقال ليس ىذا من من مقتل مصعب بن الزبّب، فلما ق
أ٠بائنا بل ٠بوه باسم جده ألمو من آل اهلل وتلقب الوليد بن يزيد با٤بكتفي باهلل ويزيد بن 
الوليد بالشاكر ألنعم اهلل وإبراىيم بن الوليد با٤بتعزز باهلل ومروان بن ٧بمد بالقائم ٕبق اهلل 

ن وٕب عهد يدعى لو على ا٤بنابر با٤بعظم ٢برمات اهلل وكان وكان عبد العزيز بن مروان إذ كا
مسلمة بن عبد ا٤بلك ٤با بُب مدينتو الٍب على خليج القسطنطينية ٠باىا مدينة القهر، 
وتسمى القاىر بعون اهلل قال ا٤بسعودي: وىو إن جاء هباتْب الروايتْب فإن الكافة على 

ر واستفاض، وجاء ُب األخبار ا٤بنقولة خفافو، فلو كان األمر على ما ذكر لظهر واشته
القاطعة للعذر واألعمال ا٤بوروثة، فلما ٓب يذكره ا١بمهور من ٝبلة األخبار ونقلة السّب 

واآلثار، وال دونو مصنفو الكتب ُب التواريخ والسّب ٩بن ذكر أخبارىم ووصف أيامهم ٩بن 
ٗبدينة طربية من بفاد  514توالىم وا٫برف عنهم علم أن ذلك ال أصل لو ورأي  ُب سنة 

األردن من أرض الشأم عند بعض موإب بِب أمية ٩بن ينتحل العلم واألدب ويتحيز إٔب 
العثمانية كتاباً فيو ٫بو من ثفاٜبائة ورقة ٖبط ٦بموع مَبجم بكتاب الرباىْب ُب إمامة 
مان األمويْب ونشر ما طوي من فضائلهم أبواب مَبٝبة ودالئل مفصلة يذكر فيو خفافة عث

ابن عفان ومعاوية ويزيد ومعاوية بن يزيد ومروان بن ا٢بكم وعبد ا٤بلك بن مروان ومن تفاه 
من بِب مروان إٔب مروان بن ٧بمد بن مروان بن ا٢بكم، ٍب يذكر عبد الرٞبن بن معاوية بن 
ىشام بن عبد ا٤بلك، وأن مروان بن ٧بمد نص عليو وعهد باألمر بعده إليو، وينسق سائر 

 .560األندلس من بِب أمية من ولد عبد الرٞبن ا٤بقدم ذكرىم، إٔب سنة  من ٛبلك



ووصف لكل واحد  543وذكر عبد الرٞبن بن ٧بمدالوإب عليها ُب ىذا الوق ، وىو سنة 
منهم فضائل ومناقب وأموراً استحق هبا اإلمامة، ونصوصاً على أ٠بائهم وأعياهنم، وادعى 

ستفاضة، وعزى ذلك إٔب شيعة العثمانية ورجال السفيانية األخبار ا٤بتواترة ا١بائية ٦بيء اال
وأنصار ا٤بروانية، معارضاً ألىل اإلمامة وىم ٝبهور الشيعة ُب ا٤بنصوص والنقل، ومستدالً 
على فساد أقاويل أصحاب االختيار من ا٤بعتزلة والزيدية وا٣بوارج وا٤برجئة وا٢بشوية والنابتة، 

كر من أصحاب ا٢بديث، وأتى ٗبسائل ومعارضات ومناقضاً ألصحاب النص على أيب ب
 على من ذكرنا وإلزامات.

وذكر من بعد ذلك أخباراً من أخبار ا٤بفاحم اآلتية واألنباء الكائنة ٩با ٰبدث ُب ا٤بستقبل 
من الزمان واآلٌب من األيام من ظهور أحدىم ورجوع دولتهم، وظهور السفيا٘ب ُب الوادي 

وقضاعة و٣بم وجذام وغاراتو وحروبو ومسّب األمويْب من  اليابس من أرض الشأم فيغسان
بفاد األندلس إٔب الشأم، وأهنم أصحاب ا٣بيل الشهب والروايات الصفر،وما يكون ٥بم من 
 الوقائع وا٢بروب والغارات والزحوف وٓب يذكر ُب ىذا الكتاب ىذه األلقاب وال شيئاً منها.

 ذكر أيام ولد العباس
 فاحخفافة أيب العباس الس

وبويع أبو العباس السفاح عبد اهلل بن ٧بمد بن علي بن عبد اهلل بن العباس ابن عبد 
ا٤بطلب، وأمو ريطة ابنة عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عبد ا٤بدان بن الديان ابن قطن بن زياد بن 
ا٢بارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن ا٢بارث بن كعب ابن عمرو بن علة بن جلد بن 

بن زيد بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وقد كان لقب أوالً با٤بهدي ليلة مالك بن أدد 
 بالكوفة. 651ا١بمعة لثفاث عشرة ليلة خل  من شهر ربيع اآلخر سنة 

للهجرة،  600وكان مبدأ الدعوة العباسية بالكوفة وخراسان وغّبىا من األمصار ُب سنة 
دم على سليمان بن عبد ا٤بلك وذلك أن أبا ىاشم عبد اهلل بن ٧بمد بن ا٢بنفية، كان ق

فأعجب بو، وقضى حوائجو وصرفو وضم إليو من ٠بو ُب الطريق، فلما أحس  13سنة 
بذلك غدا إٔب ٧بمد بن علي بن عبد اهلل بن العباس ابن عبد ا٤بطلب، وىو يومئذ 



با٢بميمة، وقيل بكرار من جبال الشراة والبلقاء من أعمال دمشق، فأفضى إليو بسرائر 
وعرف بينو وبْب الدعاة، وأعلمو أن ا٣بفافة صائرة إٔب ولده، وأن األمر إٔب ابن  الدعوة،

 ا٢بارثية منهم، وأمر ببث الدعوة عند ٛبام ا٤بائة سنة للهجرة.
فلما حضرت ٧بمداً الوفاة أوصى إٔب ابنو إبراىيم، فكان  الدعوة إليو، و٠بي اإلمام، وإليو 

بن ٧بمد ا١بعدي على ذلك كتب إٔب عاملو  دعا أبو مسلم ٖبراسان، فلما وقف مروان
بدمشق، وىو الوليد بن معاوية بن مروان بن ا٢بكم يأمره بتوجيو بعض ثقاتو إٔب ا٢بميمة 
أو كرار فيأتيو بإبراىيم اإلمام، فحملو إٔب مروان فحبسو ُب احملرم من ىذه السنة وىي سنة 

خيو أيب العباس عبد اهلل بن ، فقتل ُب ٧ببسو بعد شهرين، وعهد باألمر بعده إٔب أ651
 ٧بمد وىو ابن ا٢بارثية.

وتوُب أبو العباس باألنبار ُب مدينتو الٍب بناىا و٠باىا ا٥بامشية يوم األحد الثنٍب عشرة ليلة 
ولو ثفاث وثفاثون سنة، وكان  خفافتو أربع سنْب وٜبانية  651خل  من ذي ا٢بجة سنة 

الوجو، جعد الشعر، لو وفرة، سديد الرأي، أشهر ويوماً وكان طويفاً أبيض أقُب، حسن 
ماضي العزٲبة، كرٙب األخفاق، متألفاً للرجال، ٠بحاً باألموال، يهون عليو أن يأمر بسفك 
دماء عآب من أعدائو من غّب أن يعاين ذلك قال ا٤بسعودي: وكان أول من وقع عليو اسم 

ل، مؤب السبيع من ٮبذان الوزارة ُب دولة بِب العباس أبو سلمة حفص بن سليمان ا٣بفا
 وزر أليب العباس السفاح، وكان يقال لو وزير آل ٧بمد، وفيو يقول بعض الشعراء

 إن ا٤بساءة قد تسر ورٗبا ... كان السرور ٗبا كرى  جديرا
 إن الوزير وزير آل ٧بمٍد ... أودى فمن يشتاك كان وزيرا

معادن ا١بوىر وىو أول وزير وقد أتينا على أخباره وسبب قتلو ُب كتاب مروج الذىب، و 
 وزر لبِب العباس، وأبوه حي

وكان  ملوك بِب أمية تنكر أن ٚباطب كاتباً ٥با بالوزارة وتقول الوزير بدمشق من الوزارة، 
وا٣بليفة أجل من أن ٰبتاج إٔب ا٤بوازرة، وكان  العرب تسمي وزير ا٤بلك من ملوك اليمن 



والكامل تريد بذلك أنو مرهتن بالتدبّب زعيم بصواب والشأم وا٢بّبة الراىن والزعيم والكاُب 
الرأي كاف للملك مهمات األمور كامل الفضائل، وكان  العجم تسمي وزير ا٤بلك من 
ملوكها حامل الثقل ووساد العضد ورئيس الكفاة ومدبر األمور العظام إذ هبم نظام األمور 

وك وخزان أموا٥بم وأمناؤىم على وٝبال ا٤بلك وهباء السلطان وىم األلسن الناطقة عن ا٤بل
رعيتهم وبفادىم، وأعظم الناس غناء عن ا٤بلوك والرعية وأوالىم با٢بياء والكرامة وكذلك  

كان اليونانيون والروم يسمون وزير ا٤بلك الذي يدور عليو أمره ويرجع إٔب رأيو وتدبّبه فلما 
سى عليو السفام ُب قولو " جاء اهلل باإلسفام ونزل القرآن فيما قص اهلل من خرب نبيو مو 

واجعل ٕب وزيراً من أىلي ىرون أخي أشدد بو أزري وأشركو ُب أمري " استخارت بنو 
العباس تسمية الكاتب وزيراً فلم يكن ا٣بلفاء وا٤بلوك تستوزر إال الكامل من كتاهبا، 
واألمْب العفيف من خاصتها والناصح الصدوق من رجا٥با، ومن تأمنو على أسرارىا 

وا٥با، وتثق ٕبزمو وفضل رأيو، وصحة تدبّبه ُب أمورىا واستوزر أبو العباس بعد أيب وأم
سلمة أبا العباس خالد بن برمك وكان نقش خاٛبو اهلل ثقة عبد اهلل وبو يؤمن وقاضيو ابن 
أيب ليلى األنصاري ٍب األوسي وٰبٓب بن سعيد األنصاري، وحاجبو أبو غسان صاّب بن 

 ا٥بيثم مواله
 فة أيب جعفر ا٤بنصورذكر خفا

وبويع أبو جعفر ا٤بنصور عبد اهلل بن ٧بمد بن علي بن عبد اهلل بن العباس وأمو سفامة ابنة 
ُب اليوم الذي توُب فيو السفاح، وقتل أبا مسلم القائم  -بشّب، مولدة البصرة، وقيل بربرية 

ان ظهور ٧بمد وك 651بدولتهم، وا٤بنتقم ٥بم من عدوىم برومية ا٤بدائن ُب شعبان سنة 
بن عبد اهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب با٤بدينة لليلتْب بقيتا من ٝبادى 

وبايعو خلق كثّب من ا٢باضرة والبادية، وتسمى با٤بهدي، فوجو إليو  643اآلخرة سنة 
ا٤بنصور عيسى بن موسى ُب أربعة آالف فالتقوا بظاىر ا٤بدينة فقتل ٧بمد ُب عدة ٩بن كان 

 و، وذلك ُب شهر رمضان من ىذه السنة.مع
وكان ظهور أخيو إبراىيم بالبصرة مستهل شهر رمضان، فغلب عليها وعلى األىواز، 



وواسط، وكسكر، وعظم  ٝبوعو، وسار يريد الكوفة فوجو ا٤بنصور عيسى بن موسى ُب 
 من العساكر، فالتقوا بباٟبري على ستة عشر فرسخاً من الكوفة يوم االثنْب ألربع بقْب

ذي القعدة، من ىذه السنة أيضاً فقتل إبراىيم ُب ٝبع كثيف ٩بن كان معو، واهنزم الباقون 
وبعقب قتل ٧بمد وإبراىيم لقب با٤بنصور وكان  وفاة ا٤بنصور ببئر ميمون على أميال من 

ولو ثفاث وستون سنة،  633مكة يوم السب  لس  ليال خلون من ذي ا٢بجة سنة 
فافتو إحدى وعشرين سنة، وأحد عشر شهراً، وعشرين يوماً وكان ودفن با٢برم، وكان  خ

طويفًا، أ٠بر، ٫بيفاً، خفيف العارضْب ٱبضب بالسواد، ٧بنك السن، حازم الرأي، قد 
عركتو الدىور، وحل  األيام سطوتو، وروى العلم وعرف ا٢بفال وا٢برام، ال يدخلو فتور 

باألموال حٌب يقال ىو أ٠بح الناس، وٲبنع عند حادثة، وال تعرض لو ونية عند ٨بوفة، ٯبود 
ُب األوقات حٌب يقال ىو أٖبل الناس ويسوس سياسة ا٤بلوك، ويثب وثوب األسد العادي، 
ال يبإب أن ٰبرس ملكو هبفاك غّبه، وخلف من األموال ما ٓب ٯبتمع مثلو ٣بليفة قبلو وال 

ذلك حْب أفضى  بعده، وىو تسعمائة ألف ألف وستون ألف ألف ففرق ا٤بهدي ٝبيع
األمر إ٥بي واستوزر خالد بن برمك مديدة، ٍب غلب عليو أبو أيوب ا٤بوريا٘ب ا٣بوزي 
فاستوزره، وقد أتينا ٖبرب مقتلو وخرب من طرأ بعده من الوزراء فيما سلف من كتبنا، ٍب 
استوزر مواله الربيع، وكتب لو عدة غّب ىؤالء منهم سليمان بن ٦بالد وعبد ا٢بميد بن 

وابن أيب عطية الباىلي وكان نقش خاٛبو اهلل ثقة عبد اهلل وبو يؤمن وعلى قضائو عدي، 
ٰبٓب ابن سعيد األنصاري، وأبان بن صدقة، وعثمان بن عمرو البٍب، وعبد اهلل بن ٧بمد بن 

صفوان، وحاجبو عيسى بن روضة، وأبو ا٣بطيب مرزوق مواله، والربيع مواله قبل أن 
 يستوزره

 مد بن عبد اهلل ا٤بنصورذكر خفاف ا٤بهدي ٧ب

وبويع ا٤بهدي ٧بمد بن عبد اهلل ا٤بنصور ويكُب أبا عبد اهلل وأمو أم موسى ابنة منصور بن 
عبد اهلل بن شهر ا٢بمّبي ٍب الرعيِب ُب الوق  الذي توُب فيو ا٤بنصور، وتوُب بالرذ والراق 



تان وأربعون سنة ، ولو اثن611من أرض ماسبذان من ا١ببال، لسبع بقْب من احملرم سنة 
أ٠بر طوااًل، بعينو اليمُب نكتة بياض، كرٲباً حبيباً، بذوالً لألموال، حسن العفو، كرٙب 

الظفر، ال يدخلو غفلة عند ٨بوفة، وال يتكل ُب األمور على غّب ثقة، وصوالً ألرحامو، براً 
 معاوية بن بأىلو، فيو لْب جانب، كثّب الوالية والعزل لغّب سبب، واستوزر أبا عبيد اهلل

عبيد اهلل األشعري الطربا٘ب من مدينة طربية من بفاد األردن من أرض الشأم ٍب يعقوب بن 
 داود مؤب بِب سيم، ٍب أبا صاّب الفيض.

وكان نقش خاٛبو اهلل ثقة ٧بمد وبو يؤمن وعلى قضائو عافية بن يزيد األزدي، وابن عفاثة 
 الفضل ابن الربيعالعقيلي. وحجبو الربيع، وا٣بضر بن سليمان، و 
 ذكر خفافة موسى ا٥بادي بن ٧بمد ا٤بهدي

وبويع موسى ا٥بادي بن ٧بمد ا٤بهدي، يكُب أبا جعفر، وأمو أم ولد يقال ٥با ا٣بيزران ابنة 
عطاء مولدة جرش من أرض اليمن ُب الوق  الذي توُب فيو ا٤بهدي، وتوُب بعيساباذ ٫بو 

ولو ٟبس وعشرون  610ر ربيع األول سنة مدينة السفام الثنٍب عشرة ليلة بقي  من شه
سنة وكان  خفافتو سنة وشهراً وٟبسة وعشرون يوماً، وكان طواالً جسيماً، أبيض، أفوه، 
بشفتو العليا بياض، شجاعاً بطفًا، أشد الناس بدناً، وأجرأه مقدماً ُب تسرع، وجربية 

، ٍب استوزر الربيع مواله ينسب هبما إٔب ا٥بوج وكان كاتبو عبيد اهلل بن زياد بن أيب ليلى
واستكتب عمر بن بزيع، وإبراىيم بن ذكوان ا٢برا٘ب قال ا٤بسعودي: ىذا قول األكثر ٩بن 
عِب بأخبار حلفاء بِب العباس ووررائهم وكتاهبم وقد ذكر أبو عبد اهلل ٧بمد بن داود بن 

شرحو وزاد فيو أبو ا١براح عم أيب ا٢بسن علي بن عيسى الوزير ُب كتابو ُب أخبار الوزراء ٩با 
العباس أٞبد بن عبيد اهلل بن ٧بمد بن عمار أن موسى ا٥بادي استوزر إبراىيم بن ذكروان 
ا٢برا٘ب األعور صاحب طاق ا٢برا٘ب ببغداد من ا١بانب الغريب مؤب الربيع األزمة وا٣باًب 

ب أن ا٥باد وذكر أبو عبد اهلل ٧بمد بن عبدوس ا١بهشياري ُب كتابو ُب أخبار الوزراء والكتا
٤با قدم مدينة السفام استوزر الربيع مواله، ٍب صرفو عن الوزارة، وقلدىا إبراىيم بن ذكوان 

ولو ٜبان  611ا٢برا٘ب، وأقر الربيع على دواوين األزمة وٓب يزل عليها حٌب توُب ُب سنة 



س وٟبسون سنة فقلد موسى ديوان األزمة إبراىيم بن ذكوان وأبو عبد اهلل ٧بمد بن عبدو 
أحد ا٤بتأخرين ٩بن صنف ُب أخبار الوزراء والكتاب، وكذلك ا٤بعروف بابن ا٤باشطة 

الكاتب، وأبو بكر ٧بمد بن ٰبٓب الصوٕب ا١بليس وعلي بن الفتح ا٤بعروف با٤بطوق صنف 
وكان نقش خاًب ا٥بادي اهلل ريب وعلى قضائو أبو يوسف  510من أخبارىم إٔب سنة 

ثاب ، وىو يعقوب بن إبراىيم بن حبيب من أ٭بار بن صاحب الرأي حنيفة النعمان بن 
إراش ابن عمرو بن الغوث بن نب  بن مالك بن زيد بن كهفان، وعداده ُب األنصار ٍب ُب 
 بِب عمرو بن عوف من األوس، وسعيد بن عبد الرٞبن ا١بمحي، وحاجبو الفضل بن الربيع

 ذكر خفافة الرشيد
أبا جعفر وأمو ا٣بيزران أم أخيو ا٥بادي ُب الوق  وبويع الرشيد ىارون بن ا٤بهدي، ويكُب 

الذي توُب فيو ا٥بادي، وبايع البنو ٧بمد بن زبيدة بالعهد بعده ٍب لعبد اهلل ا٤بأمون بعد 
٧بمد، وواله الري وخراسان، وما اتصل بذلك، وأخذ عليهما العهود وا٤بواثيق بالوفاء، 

بايع البنو القاسم بوالية العهد بعد وكتب عليهما بذلك كتابْب علقهما ُب الكعبة، ٍب 
ا٤بأمون، وجعل أمر القاسم للمأمون إذا صار األمر إليو، فإن رأى إقراره أقره وإن رأى خلعو 
خلعو وتوُب بقرية يقال ٥با سناباذ من طوس من أرض خراسان يوم السب  ألربع خلون من 

ر، فكان  خفافتو ثفاثاً ، وىو ابن أربع وأربعْب سنة وأربعة أشه615ٝبادى اآلخرة سنة 
 وعشرين سنة وشهرين وستة عشر يوماً.

 وكان تام ا٣بلقة ٝبيفًا، طويفاً أبيض مسمناً، قد وخطو الشيب، لو وفرة إذا حج حلقها.

وكان كامل األخفاق ٠بحاً شجاىاً كثّب ا٢بج وا١بهاد، وحج ُب خفافتو ٜبا٘ب حجج وغزا 
ن خفافتو، فأفسد الصنائع، وأحب ٝبع ٜبا٘ب غزوات، وتسلط على األمور بعد مدة م

األموال واستوزر الربامكة ٰبٓب بن خالد بن برمك وابنيو جعفر والفضل، ٍب نكبهم ُب صفر 
، وقتل جعفراً، وذلك لسبع عشرة سنة خل  من خفافتو. ودفع خاًب ا٣بفافة 631سنة 

يل بن صبيح إٔب بعد إيقاعو هبم إٔب علي بن يقطْب، وغلب عليو الفضل بن الربيع، وإ٠باع



 أن مات.
وكان صبيح أبو إ٠باعيل مؤب عتاقة لسآب األفطس، وسآب األفطس مؤب عتاقة لبِب أمية 

 واختل  أموره بعد الربامكة، وبان للناس قبح تدبّبه وسوء سياستو.
وكان نقش خاٛبو باهلل يثق ىارون وقضى لو عهده منهم علي بن حرملة، وعون بن عبد اهلل 

وحفص بن غياث، وشريك بن عبد اهلل بن أيب شريك النخعي، و٧بمد بن ا٤بسعودي، 
 ٠باعة ا٢بنفي، وحجبو بشر بن ميمون، ٍب ٧بمد بن خالد بن برمك، ٍب الفضل بن الربيع.

 ذكر خفافة األمْب
وبويع األمْب ٧بمد بن ىارون الرشيد ويكُب أبا موسى وأمو زبيدة أم جعفر ابنة جعفر بن 

، وبايع لو ا٤بأمون 615وم السب  للنصف من ٝبادى اآلخرة سنة أيب جعفر ا٤بنصور ي
ٖبراسان، وكتب إليو بالطاعة وا٣بضوع وامتثال أمره وهنيو، انقياًدا إٔب ما تقدم بو العهد 

فعمل األمْب ُب خلعو واالحتيال لذلك وكتب إليو يأمره بتسليم بعض أعمالو إٔب من يرسم 
ه با٤بصّب إليو ٤بعاونتو على تدبّب ملكو، فاعتل بأمور لو، فامتنع من ذلك، فكتب إليو يأمر 

ذكرىا، فوجو إليو يسألو تقدٙب ابنو عليو بوالية العهد، ويرغبو ُب ذلك ويرىبو، فأىب وقّوى 
 الفضل بن سهل ذو الرئاستْب عزمو على ٧باربتو.

ئذ صيب فلما عادت الرسل إٔب األمْب بذلك بايع البنو موسى ولقبو الناطق با٢بق وىو يوم
صغّب وسرح علي بن عيسى بن ماىان ُب ٟبسْب ألفاً بأعظم ما يكون من القوة والعدد 
ليجيئو با٤بأمون، فندب ا٤بأمون للقائو طاىر بن ا٢بسْب بن مصعب بن زريق بن ٞبزة 
الرستمي من ولد رستم بن دستان الشديد وىم موإب خزاعة ُب اإلسفام وإليهم ينتمون 

ن عيسى حٌب قرب منهما فالتقيا فاقتتفا قتاالً شديداً، فقتل علي فنزل الري وسار علي ب
 613بن عيسى وفض  ٝبوعو واحتوى على عسكره وذلك لعشر خلون من شعبان سنة 

فحينئذ سلم على ا٤بأمون بأمرة ا٤بؤمنْب و٠بي طاىر ذا اليمينْب، وسار طاىر يفتح بلداً 
فلحق بو ىرٜبة بن أعْب ُب جيش كثيف،  بلداً ويكسر من تلقائو ا١بيوش إال أن نزل حلوان

وكتب إليو ا٤بأمون أن ٱبلي بْب ىرٜبة وبْب ا٤بسّب إٔب مدينة السفام ويسّب ىو إليها على 



طريق األىواز فسار ىرٜبة حٌب نزل ظاىر ا١بانب الشرقي من مدينة السفام وسار طاىر 
ل بظاىر ا١بانب الغريب من فافتتح األىواز وواسط وا٤بدائن واحتوى على الكوفة والبصرة ونز 

فحاصرىا و غادوىم القتال وراوحوىم وقد كان ا٢بسْب  611مدينة السفام وذلك ُب سنة 
بن علي بن عيسى بن ماىان قدم من الرقة قبل وصول طاىر وىرٜبة مدينة السفام ُب 

جيش كثيف، وكان مع عبد ا٤بلك بن صاّب ابن علي بن عبد اهلل بن العباس، فلما مات 
ا٤بلك سار إٔب مدينة السفام لثفاث خلون من رجب من ىذه السنة فخلع ٧بمداً عبد 

ودعا إٔب ا٤بأمون، فأجابو الناس إٔب ذلك وسجن ٧بمداً وأمو وولده ُب مدينة أيب جعفر، 
وطلب منو ا١بند أرزاقهم فلم يكن عنده ما يعطيهم ومناىم قدوم ىرٜبة فأخرجوا ٧بمداً بعد 

حالو وجددوا لو البيعة يوم ا١بمعة لس  عشرة ليلة خل  من حبس يومْب وأعادوه إٔب 
رجب من ىذه السنة وجاءوه با٢بسْب بن علي فصفح عنو وواله أمره ودفع إليو خاٛبو 

فغدر وىرب يريد ىرٜبة فلحق فقتل على فرسخ من بغداد على الطريق النهروان وأتى ٧بمد 
وجد طاىر  613يب ُب احملرم سنة برأسو ودخل ىرٜبة ا١بانب الشرقي وطاىر ا١بانب الغر 

 ُب القتال إٔب أن استؤب على أكثر ا١بانب الغريب وحصر ٧بمدا ٗبدينة أيب جعفر ا٤بنصور.
فراسل األمْب ىرٜبة خفية ُب ا٤بصّب إليو، وكان أوثق عنده من طاىر، فتأىب ىرٜبة لذلك، 

ذلك، فوجو بعضاً وصار ُب حراقة لو إٔب بعض ا٤بشارع، وركب معو األمْب وعلم طاىر ب
من خاصتو، فرٝبوا ا٢برافة، و٪با ٧بمد األمْب سباحة إٔب الشط، وصار ُب يد بعض 

أصحاب طاىر، فقبض عليو، وعرف ظاىر خربه، فوجو من قتلو، وجاءوه برأسو، فأنفذه 
 إٔب ا٤بأمون إٔب خراسان.

، ولو 613وكان مقتلو يوم األحد ٣بمس ليال بقْب من احملرم من ىذه السنة، وىي سنة 
 ثفاث وثفاثون سنة.

وكان  خفافتو أربع سنْب وسبعة أشهر وعشرة أيام، وكان حسن الوجو، تام القامة، أبيض 
مسمناً، صغّب العينْب، بعيد ما بْب ا٤بنكبْب، شديداً ُب بدنو، باسطاً يده بالعطاء، قبيح 



جليفات  السّبة، ضعيف الرأي، سفاكاً للدماء، يركب ىواه ويهمل أمره، ويتكل ُب
ا٣بطوب على غّبه، ويثق ٗبن ال ينصحو، واستوزر الفضل بن الربيع إٔب أن استَب الفضل ٤با 
تبْب من اختفال أمر ٧بمد، ووىاء أمره، فقام بوزارتو من حضر من كتابو، كإ٠باعيل بن 
صبيح، وغاب عليو عدة من األولياء، منهم ٧بمد بن عيسى بن هنيك، والسندي بن 

 ن أيب جعفر ا٤بنصور.شاىك، وسليمان ب
وكان نقش خاٛبو نعم القادر اهلل، وقيل سائل اهلل ال ٱبيب، وقضاتو ٧بمد بن ٠باعة، 
و٧بمد بن حبيب، وإ٠باعيل بن ٞباد بن أيب حنيفة، وأبو البخَبي وىب بن وىب 

 القرشي، وحاجبو العباس بن الفضل بن الربيع.
 ذكر خفافة ا٤بأمون

 -رون، ويكُب أبا جعفر، وأمو أم ولد باذغيسية تسمى مراجل وبويع ا٤بأمون عبد اهلل بن ىا
وبايع  613البيعة العامة بعد قتل ا٤بخلوع يوم األحد ٣بمس ليال بقْب من احملرم سنة 

للرضا علي بن موسى بن جعفر بن ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب ابن علي بن أيب طالب 
الناس بذلك فاضطرب من ٗبدينة  بالعهد بعده، وأزال لبس السواد ولبس بدلو ا٣بضرة وأخذ

السفام من ا٥بامشيْب، وعظم ذلك على أىل بغداد عامة وعلى ا٥بامشيْب خاصة لزوال ا٤بلك 
عنهم ومصّبه إٔب ولد أيب طالب فأخرجوا ا٢بسن بن سهل أخاذي الرئاستْب، وكان خليفة 

عفاً فبايعوا أخاه ا٤بأمون على العراق وبايعوا ا٤بنصور بن ا٤بهدي فلم يتم لو أمر، وكان مض
ودعي لو على ا٤بنابر ٗبدينة  101إبراىيم ابن ا٤بهدي با٣بفافة ٣بمس خلون من احملرم سنة 

السفام وغّبىا فوجو ا١بيوش حملاربة ا٢بسن بن سهل وىو بناحية ا٤بدائن فكان  ا٢بروب 
ائم بينهم سجاالً وسار ا٤بأمون عن مرو يريد بغداد ومعو علي بن موسى الرضا وزيره الق

بدولتو الفضل بن سهل ذو الرئاستْب، وقتل الفضل بن سهل غيلة ُب ٞبام بسرخس يوم 
االثنْب ٣بمس خلون من شعبان من ىذه السنة، فقتل الرضا ُب طوس ُب أول صفر سنة 

و٤با قرب ا٤بأمون من بغداد اضطرب على إبراىيم من كان يعتمد على نصرتو، وقعد  105
يْب وغّبىم فاستَب إلحدى عشرة ليلة خل  من ذي ا٢بجة عنو أكثر من بايعو من ا٥بامش



 من ىذه السنة، وقال معاتباً للعباسيْب
 ففا جزي  بنو العباس خّباً ... على رغمي وال اغتبط  بري

 أتو٘ب مهطعْب وقد أتاىم ... بوار الدىر با٣برب ا١بلي
 وقد ذىل ا٢بواضن عن بنيها ... وصد الثدي عن فم الصيب

 مفاك منها ... فشدت ُب رقاب بِب عليوحل عصائب األ
 فضج  أن تشد على رءوس ... تطالبها ٗبّباث النيب

وكان  أيامو منذ بويع إٔب أن استَب سنة وإحدى عشر شهراً وأياماً، ودخل ا٤بأمون مدينة 
وأمر بإعادة لبس السواد  104السفام يوم السب  لثمان عشرة ليلة خل  من صفر سنة 

ٜبانية أيام من قدومو وٓب يزل إبراىيم مستَباً منتقفاً ٗبدينة السفام إٔب أن  وٚبريق ا٣بضرة بعد
 160ظفر بو ُب استتاره ليلة األحد لثفاث عشرة ليلة بقي  من شهر ربيع اآلخر سنة 

فعفا عنو ا٤بأمون واعتقل مديدة ٍب أطلقو ورد عليو نعمتو، وأعاده إٔب رتبتو وتوُب ا٤بأمون 
أرض الروم ٩با يلي طرسوس لثفاث عشرة ليلة بقي  من رجب سنة  على عْب البدندون من

ولو تسعة وأربعون سنة ودفن بطرسوس فكان  خفافتو عشرين سنة وٟبسة أشهر  163
وٜبانية عشر يوماً، وكان أبيض يعلوه صفرة أجُب طويل اللحية ضيق ا١ببْب كامفاً عا٤باً، 

بة، حسن التدبّب، جليل الصنائع، ال ٚبدعو جواداً، عظيم العفو، كرٙب ا٤بقدرة، ميمون النقي
األما٘ب، وال ٘بوز عليو ا٣بدائع، علمو ٗبا بعد عنو من ملكو كعلمو ٗبا حضره، ورٗبا حرك 
منو الغضب فعجل بالعقوبة واستوزر الفضل بن سهل، ٍب أخاه ا٢بسن بن سهل. فلما 

ن إٔب استكتاب كتاب أظهر العجز عن ا٣بدمة لعوارض من العلل، ولزم منزلو، عدل ا٤بأمو 
لعلمو بكتابتهم وجزالتهم، وأنو ليس ُب عصرىم من يوازيهم وال يدانيهم، فاستوزرىم واحداً 

 بعد واحد

أو٥بم أٞبد بن أيب خالد األحول. وكان ينوب عن ا٢بسن بن سهل ٤با ٚبلف ُب منزلو، فلما 
الناس منزلة يرجو٘ب ٥با  دعاه ا٤بأمون إٔب أن يستوزره قال يا أمّب ا٤بؤمنْب اجعل بيِب وبْب



صديقي، وٱبافِب هبا عدوي، فمابعد الغايات إال اآلفات ٍب أٞبد بن يوسف، ٍب أبا عباد 
ثاب  بن ٰبٓب، وعمرو ابن مسعدة بن صول. وكان ٯبري ٦براىم، وال يعده كثّب من الناس 

على وزارتو، ُب الوزراء ٍب استوزر بعد ىؤالء ٧بمد بن يزداد بن سويد. وتوُب ا٤بأمون، وىو 
وٓب ٲبفا ا٤بأمون بعد الفضل بن سهل كتابو أمره لقيامو با٤بلك واضطفاعو بو، وٓب ير أٞبد 
أنو مفتقر إٔب وزير يشركو ُب تدبّبه، وٓب يكن يسمي بْب يديو أحد من كتابو وزيرا، وال 

يكاتب بذلك، فألجل ذلك ترك كثّب من الناس، أن يعد من ذكرنا ُب الوزراء، ورأي  من 
صنف كتاباً ُب أخبار الوزراء والكتاب، كأيب عبد اهلل ٧بمد بن داود بن ا١براح، و٧بمد ابن 
ٰبٓب الصوٕب ا١بليس، و٧بمد بن عبدوس ا١بهشياري، وا٤بعروف بابن ا٤باشطة الكاتب منهم 

 من عدىم ُب الوزراء، ومنهم من ٓب يعدىم للسبب الذي بيننا.
بو يؤمن وقاضيو ٧بمد بن عمر الواقدي، وٰبٓب بن وكان نقش خاٛبو اهلل ثقة عبد اهلل، و 

أكثم وحجابو شبيب بن ٞبيد بن قحطبة، ٍب علي بن صاّب صاحب ا٤بصلى، ٍب ٧بمد بن 
 ٞباد بن دنقش.

 ذكر خفافة ا٤بعتصم
ُب  -وبويع ا٤بعتصم ٧بمد بن ىارون الرشيد، ويكُب أبا إسحاق، وأمو أم ولد تسمى رمادة 

 مون.الوق  الذي توُب فيو ا٤بأ
، وبعث باألفشْب، وغّبه من 163وكان قدومو إٔب مدينة السفام، غرة شهر رمضان سنة 

 .110األمراء، وقواد العساكر، ٢برب بابك ا٣برمي بآذربيجان ُب سنة 
، وٞبل إٔب سر من 111وكان الفتح قد أسر بابك ُب شهر رمضان، وقيل شوال سنة 

 .115رأى، فقتل هبا ُب صفر سنة 
كو اإلحصاء ٩بن قتلو بابك ُب اثنتْب وعشرين سنة، من جيوش ا٤بأمون فكان من أدر 

وا٤بعتصم من األمراء والقواد وغّبىم من سائر طبقات الناس ُب القول ا٤بقلل ٟبسمائة 
 ألف، وقيل أكثر من ذلك، وأن اإلحصاء ال ٰبيط بو كثرة.

ين من بفاد ٔببل البذّ  106ُب خفافة ا٤بأمون، وقيل سنة  100وكان خروجو ُب سنة 



 آذربيجان ُب ا١باوذانية أصحاب جاوذان بن شهرك ا٣برمي صاحب بابك وغّبىم.
قال ا٤بسعودي: وقد ذكرنا ُب كتابنا ُب ا٤بقاالت ُب أصول الديانات وُب كتاب سر ا٢بياة 
مذاىب ا٣برمية الكوذكية منهم والكوذشاىية وغّبىم ومن منهم بنواحي أصبهان والربج 

ّزّزين زّز معقل وزّز أيب دلف ورستاق الورسنجان وقسم وكوذش  من وكرج أيب دلف وال
أعمال الصيمرة من مهرجان قذق وبفاد السّبوان وأربوجان من بفاد ماسبذان وٮبذان وماه 
الكوفة وماه البصرة وآذربيجان وأرمينية وقم وقاشان والري وخراسان وسائر أرض األعاجم 

ْب الفريقْب وبْب احملمرة وا٤بزدقية وا٤باىانية وغّبىم من وغّبىا وما بينهم من التنازع، وما ب
ا٣بفاف، وما جرى لنا من ا٤بناظرات مع من شاىدنا منهم ُب ىذه ا٤بواطن وما ينتظره 
ا١بميع ُب ا٤بستقبل من الزمان اآلٌب من عود ا٤بلك فيهم، ومن خلع ُب اإلسفام منهم 

بن عمر بن ا٣بطاب عند وفاة أبيو عمر  وظهر منهم ُب عهد ا٥برمزان الذي قتلو عبيد اهلل
إٔب وقتنا ىذا وغّب ذلك، واستقصينا الكفام على ىؤالء وغّبىم من أصحاب االثنْب 

وٝبيع من قال بالقدم على تباينهم وسائر من خالف التوحيد وباين ملة اإلسفام ُب كتاب 
رج ا٤بعتصم إٔب اإلبانة ُب أصول الديانة وكتابنا ىذا كتاب خرب، ال كتاب ٕبث ونظر وخ

، وكان سخطو 115أرض الروم غازياً فافتتح أنقرة ومدينة عمورية ُب شهر رمضان سنة 
وتوُب ا٤بعتصم بسر من رأى ا٣بميس  113على األفشْب خيذر بن كاوس األشروسِب سنة 

ولو س  وأربعون سنة وعشرة  111إلحدى عشرة ليلة بقي  من شهر ربيع األول سنة 
ٜبا٘ب سنْب وٜبانية أشهر ويومْب، وكان أصهب أبيض حسن ا١بسم اشهر وكان  خفافتو 

ٝبيل الوجو مربوعاً، مشرباً ٞبرة عريض الصدر، شديد البدن، طويل اللحية ٓب يشب، 
وكان الرجل الذي ال يقاس بو الرجال قوة بدن، وشدة بأس، وشجاعة قلب، وكرم أخفاق، 

من أوليائو ونصحاء آبائو وكان يسمى آثر من استحدث من غلمانو األتراك على ا٤بتقدمْب 
ووٕب ا٣بفافة  613ا٣بليفة ا٤بثمن، ألنو الثامن من خلفاء بِب العباس، وكان مولده سنة 

 وملك ٜبا٘ب سنْب وٜبانية أشهر وٜبانية أيام 163سنة 



وُب قول بعضهم أنو مات عن ٜبانية بنْب، وٜبا٘ب بنات وخلف ُب بي  ا٤بال ٜبانية آالف 
وٜبانية آالف ألف درىم وكان  لو ٜبانية فتوح عظام منها أسر بابك وا٤بازيار ألف دينار، 

بن قارن صاحب جبال طربستان، وقهره احملمرة من ا٣برمية، وكانوا مائٍب ألف قد غلبوا 
على بفاد ا٤باىات وا١ببال، وعظم  شوكتهم، واشتد أمرىم، وأسره البوارج، وىي مراكب 

 ا٥بند.
عظيم، قد غلبوا على ساحل فارس وعمان وناحية البصرة، ٍب وكان فيها منهم عسكر 

إخفاؤه الزط عن البطائح، وما كانوا غلبوا عليو ٩با دون البصرة و٩با بْب البصرة وواسط، 
 وقطعهم السبيل، وسفكهم الدماء.

وكانوا خلقاً عظيماً كثّباً ناقلة عن ناحية ا٥بند لغفاء وقع ىناك، فتنقلوا ُب بفاد كرمان 
س وكور األىواز إٔب أن صاروا إٔب ىذه ا٤بواضع، فسكنوىا، وغلبوا عليها، وعظم وفار 

أمرىم، واشتد بأسهم، فأنز٥بم بفاد خانقْب وجلوالء من طريق خراسان وبفاد عْب زربة من 
 الثغر الشأمي، ومذ يومئذ صارت ا١بواميس بالشأم وٓب تكن تعرف ىنالك.

الشأم من جواميس كان  آلل ا٤بهلب ببفاد  وقيل إن ا١بواميس بالثغر الشأمي وسواحل
البصرة والبطائح والطفوف، فلما قتل يزيد بن ا٤بهلب نقل يزيد بن عبد ا٤بلك بن مروان  

 كثّباً منها إٔب ىذه النواحي، ٍب قتلو جعفر بن مهرجيش الكردي.
وكان ذا عدة عظيمة بْب ا٤بوصل وآذربيجان وأرمينية، قد تغلب على البفاد وأخاف 

بيل، وبسط يده ُب القتل. ٍب ىزٲبة األفشْب لتوفيل ملك الروم، ٍب فتحو عمورية، وأسره الس
ياطس بطريقها وىي أعظم مدهنم بعد القسطنطينية، وقد أتينا على شرح ىذه ا٢بروب 
والوقائع ُب كتابنا ُب أخبار الزمان ومن أباده ا٢بدثان من األمم ا٤باضية واألجيال ا٣بالية 

رة واستوزر الفضل بن مروان، وكان كاتبو قبل ا٣بفافة، ٍب أٞبد بن عمار ابن وا٤بمالك الدائ
شاذي الصري، وقيل بل كان خاصاً بو يتؤب عرض الكتب عليو، وٓب يكن وزيراً، واستوزر 

 ٧بمد بن عبد ا٤بلك الزيات.
وكان نقش خاٛبو ا٢بمد هلل الذي ليس كمثلو شيء، وىو خالق كل شيء وقضاتو جعفر 



ا٢بسِب من ولد ا٢بسن بن أيب ا٢بسن البصري، وشعيب ابن سهل، و٧بمد بن  بن عيسى
 ٠باعة، وقاضي القضاة أٞبد بن أيب دؤاد األيادي.

وكان يذىب ُب الفقو مذاىب البصريْب، وىي طريقة ا٢بسن البصري وعبيد اهلل بن ا٢بسن 
ه ٧بمد بن ٞباد بن العنربي، وعثمان البٍب واألصم وغّبىم، وٚبلفو أبو الوليد إبنو وحاجبا

 دنقش، وبغا الكبّب.
 وىو أول خليفة من خلفاء بِب العباس انتقل عن مدينة السفام منذ بناىا ا٤بنصور.

وكان السبب ُب ذلك، أن أىلها كرىوه وتأذوا ٔبواره حْب كثر عبيده األتراك، وغّبىم من 
بعضهم، فقتلوه  األعاجم، ٤با كانوا يلقون منهم ومن غلظتهم، ورٗبا وثب  العامة على

لصدمهم إياىم ُب حال ركضهم، فأحب التنحي هبم، واالنفراد عن مدينة السفام، فخرج 
إٔب ناحية القاطول، فنزل قصراً كان للرشيد ىناك، وىّم أن يبِب ُب  110ُب آخر سنة 

ذلك ا٤بوضع مدينة، ٍب بدا لو وٓب يزل ينتقل ُب تلك النواحي حٌب وقع اختياره على موضع 
، و٠باىا سر من رأى، 116، وىو ُب بفاد كورة الطّبىان، فابتدأ ببنائها ُب سنة سامرا

وكمل  ُب أسرع مدة وعظم  عمائرىا، واتصل  أسواقها وقصورىا، ونقل  إليها 
الدواوين والعمال وبيوت األموال، وقصدىا الناس لنزول ا٣بليفة هبا وطيبها وحسن موقعها 

 وعمارهتا وصنوف مكاسبهم.
أهنا قدٲبة مسماة هبذا االسم، ٠بي  بسام بن نوح، وأهنا كان  آىلة عظيمة  وقد ذكر

عامرة، فلم تزل تتناقص على مر الزمان وكان آخر خراهبا ُب أيام فتنة األمْب وا٤بأمون، وأن 
موضع قصر ا٤بعتصم، كان ديراً للنصارى وأراضي، فابتاعها منهم، وسر من رأى آخر ا٤بدن 

ُب اإلسفام، وىي سبع و٫بن ذاكروىا ُب ىذا ا٤بوضع ٤با تقتضيو العظيمة، الٍب أحدث  
 ا٢بال من ذكرىا وحسن موقعها عند ٝبعها واتصال نظمها.

فاألؤب منها البصرة، وكان ٛبصّب عتبة بن غزوان أحد بِب مازن بن منصور إخوة سليم بن 
 61 منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيفان بن مضر البصرة ُب احملرم ستة

 للهجرة، وبُب مسجدىا.



، وأن عتبة ابن غزوان، إ٭با 61ومن الناس من يرى أهنا مصرت ُب أحد شهري ربيع سنة 
خرج إليها من ا٤بدائن بعد فراغ سعد بن أيب وقاص من حرب الفرس ٔبلوالء الوقيعة، وأن 

 عتبة قدم البصرة وىي يومئذ تدعى أرض ا٥بند فيها أحجار بيض فنزل موضع ا٣بريبة

وذىب أبو ٨بنف لوط بن ٰبٓب الغامدي، وأبو ا٢بسن علي بن ٧بمد ا٤بدائِب وا٥بيثم بن 
. وأن عمر كان 64عدي وغّبىم، إٔب أن نزل عتبة بن غزوان موضع البصرة كان ُب سنة 
 أنفذ عتبة إٔب ما ىنالك، لقطع مواد الفرس عن ا٤بدائن وما حو٥با.

 ن البصرة مصرت ُب ىذه السنة.قال ا٤بسعودي: ومن ىهنا أغفل من ذىب إٔب أ
والثانية الكوفة، تنوزع ُب ٛبصّب سعد بن أيب وقاص الكوفة، فمنهم من قال كان ذلك ُب 

أيضاً، وإٔب ىذا ذىب الواقدي ُب آخرين، وذىب آخرون إٔب أهنا مصرت سنة  61سنة 
63. 

ارتفع   وأن عبد ا٤بسيح بن بقيلة الغسا٘ب دل سعداً على موضعها، وقال أدلك على أرض
 عن البق وا٫بدرت عن الففاة.

وال خفاف بينهم ٝبيعاً أن البصرة والكوفة بنيتا بعد فتح ا٤بدائن، دار ٩بلكة فارس، وخروج 
 ا٤بلك يزدرجرد بن شهريار بن كسرى ابرويز عنها إٔب حلوان ووقعة جلوالء الوقيعة.

وكان مسّبه  10والثالثة فسطاط مصر، كان ٛبصّب عمرو بن العاص فسطاط مصر سنة 
 على ما ُب ذلك من التنازع. 61إليو وحروبو مع أىلها سنة 

كذلك ذكر أٞبد بن ٰبٓب بن جابر البفاذري ُب كتابو ُب فتوح البلدان، وأن اسم ا٢بصن 
الذي كان قتا٥بم عليو وىو وسط مدينة الفسطاط، واليوم يعرف بقصر الشمع بابليون وقيل 

ألهنم قالوا ىذا فسطاط القوم و٦بمعهم وذكر عبد  أليونة، فسماىا ا٤بسلمون فسطاطاً 
الرٞبن بن عبد اهلل بن عبد ا٢بكم ا٤بصري ُب كتابو ُب فتوح مصر واإلسكندرية وا٤بغرب 
واألندلس وأخبارىا، أن عمراً أقام ٧باصراً ٥بم لسبعة أشهر إٔب أن افتتحها، وسار إٔب 

تها مفروغاً منها ىّم أن يسكنها، وقال اإلسكندرية، فلما فرغ من فتحها، ورأى مناز٥با وأبني



مساكن قد كفيناىا فكتب إٔب عمر يستأذنو ُب ذلك، فسأل عمر الرسول ىل ٰبول بيِب 
وبْب ا٤بسلمْب ماء؟ قال " نعم يا أمّب ا٤بؤمنْب النيل " ، فكتب عمر إٔب عمرو إ٘ب ال 

صيف فتحول عمرو من أحب أن ينزل ا٤بسلمون منزالً ٰبول ا٤باء بيِب وبينهم ُب شتاء وال 
 اإلسكندرية إٔب الفسطاط.

قال عبد الرٞبن وغّبه، وإ٭با ٠بي  الفسطاط ألن عمرو بن العاص ٤با أراد التوجو إٔب 
اإلسكندرية لقتال من هبا من الروم أمر بنزع فسطاط، فإذا فيو ٲبام قد فرخ فقال عمرو لقد 

الشمع فلما قفل ا٤بسلمون  ٙبرم ٗبتحرم، فأمر بو فأقر كما ىو، وأوصى بو صاحب قصر
من اإلسكندرية قالوا أين ننزل، فقال بعضهم الفسطاط لفسطاط عمرو الذي كان خلفو، 
فنزلوا ووضعوا أيديهم ُب البناء، وٓب يزل عمرو قائماً حٌب وضعوا قبلة ا٤بسجد والرابعة الرملة 

دث مدينة الرملة ٤با وٕب الوليد بن عبد ا٤بلك أخاه سليمان جند فلسطْب نزل لّد، ٍب أح
 ومصرىا.

وكان أول ما بُب قصره والدار الٍب تعرف بدار الصباغْب إٔب ىذا الوق  وأذن للناس فبنوا 
واحتفر ٥بم القناة الٍب تدعى بردة، وآباراً كثّبة، واختط للمسجد خطة وبناه، فؤب األمر 

أنو نقص من ا٣بطة،  قبل استتمامو، وبُب قبة ُب أيامو وأٛبو عمر ابن عبد العزيز بعده غّب
وقال أىل الرملة يكتفون هبذا ا٤بقدار الذي اقتصرت عليو كذلك ذكر أٞبد بن ٰبٓب 

 البفاذري.
فيما ذكر  34أو  35وا٣بامسة واسط العراق، كان بناء ا٢بجاج مدينة واسط العراق سنة 

بْب أٞبد بن ٰبٓب وبُب مسجدىا وقصرىا والقبة ا٣بضراء هبا وكان  أرض قصب، وبينها و 
 البصرة والكوفة واألىواز وبغداد مقدار واحد، وىو ٟبسون فرسخاً 

 ذكر خفافة الواثق
ُب  -وبويع الواثق ىارون بن ٧بمد ا٤بعتصم ويكُب أبا جعفر، وأمو أم ولد تسمى قراطيس 

الوق  الذي توُب فيو ا٤بعتصم،وىو يوم ا٣بميس إلحدى عشرة ليلة بقي  من شهر ربيع 
 151بسر من رأى يوم األربعاء لس  بقْب من ذي ا٢بجة سنة وتوُب  111الول سنة 



وىو ابن اثنتْب وأربعْب سنة، وكان  خفافتو ٟبس سنْب وتسعة أشهر وستة أيام وكان 
أبيض مشرباً ٞبرة، حسن ا١بسم، عريض الصدر، كث اللحية ُب عينيو نكتة بياض، 

س ُب الدين فأفسد يذىب ُب كثّب من أموره مذاىب ا٤بأمون، شغل نفسو ٗبحنة النا
قلوهبم، وأوجدىم السبيل إٔب الطعن عليو وكان وزيره ٧بمد بن عبد ا٤بلك الزيات على ما  
كان عليو ُب أيام ا٤بعتصم ونقش خاٛبو اهلل ثقة الواثق وقاضيو أٞبد بان دؤاد، وحاجبو 

 ٞباد بن دنقش، وإيتاخ، ووصيف
 ذكر خفافة ا٤بتوكل

تصم، ويكُب أبا الفضل، وأمو أم ولد طخارستانية تسمى وبويع ا٤بتوكل جعفر بن ٧بمد ا٤بع
 ُب اليوم الذي توُب فيو الواثق -شجاع 

وبايع لبنيو الثفاثة بوالية العهد بعده: ا٤بنتصر، وأيب عبد اهلل ا٤بعتز، وإبراىيم ا٤بؤيد. وجفا 
 يهم.ا٤بوإب من األتراك وأطرحهم، وحط مراتبهم، وعمل على االستبداد هبم واالستظهار عل

وضم إٔب وزيره عبيد اهلل بن ٰبٓب بن خاقان ٫بواً من اثِب عشر ألفاً من العرب والصعاليك 
وغّبىم برسم ا٤بعتز، وكان ُب حجره وضاق عليهم ا٤بال بشركة ىؤالء معهم فيو، وجعل 
ٯبيل اآلراء ُب استئصا٥بم، ونال ابنو ٧بمداً بأنواع الذلة وا٥بوان، فأٝبع على قتلو، فواطأ 

فاً وبغا وغّبىم من ا٤بوإب على الفتك بو، فأعدوا لذلك عدة من أصاغر ا٤بوإب منهم وصي
باغر وغّبه فقتلوه ٗبدينتو ا٤بسماة ا١بعفرية من سر من رأى ليلة األربعاء لثفاث ليال خلون 

، ولو إحدى وأربعون سنة، وكان  خفافتو أربع عشرة سنة وتسعة 141من شوال سنة 
ان أ٠بر رقيق البشرة، يضرب لونو إٔب الصفرة حسن الوجو، خفيف أشهر، وتسعة أيام وك

العارضْب، كبّب العينْب، وكان وسيماً مهيباً إٔب الغاية، رفع احملنة، ومنع ا١بدل ُب الدين، 
وصف  لو الدنيا فنال منها أعظم ا٢بظ على إيثاره ا٥بزل وا٤بضاحك واألمور الٍب تشْب 

ك الزيات ٫بواً من أربعْب يوماً من خفافتو، ٍب قتلو استوزر ا٤بلوك واستوزر ٧بمد بن عبد ا٤بل
٧بمد بن الفضل ا١برجرائي، ٍب استوزر عبيد اهلل بن ٰبٓب بن خاقان ا٤بروزي، ووزر أبوه ٰبٓب 



بن خاقان حي وكان نقش خاٛبو جعفر على اهلل يتوكل وعلى قضائو ٰبٓب بن أكثم، وجعفر 
 وبغا، وزرافةبن ٧بمد الربٝبي، وعلى حجابتو وصيف، 

 ذكر خفافة ا٤بنتصر ٧بمد
وبويع ا٤بنتصر ٧بمد بن جعفر ا٤بتوكل، ويكُب أبا جعفر، وأمو أم ولد رومية تسمى حبشية 

صبيحة الليلة الٍب قتل فيها ا٤بتوكل وتوُب بسر من رأى، ألربع خلون من شهر ربيع  -
ٕب ٤با علموا سوء نيتو ولو ٜبان وعشرون سنة مسموماً فيما قيل، وأن ا٤بوا 143اآلخر سنة 

فيهم، وأنو على التدبّب عليهم بادروه بذلك، فكان  خفافتو ستة أشهر ويوماً وكان 
مربوعاً، حسن الوجو، أ٠بر مسمناً، ذا شهامة ومعرفة وإمساك للمال، وحفظ لو حٌب أنكر 
 الناس عليو البخل، وشدة ا٤بنع واستوزر أٞبد بن ا٣بصيب إٔب أن مات، وكان نقش خاٛبو
٧بمد باهلل ينتصر وقاضيو جعفر بن ٧بمد، وقيل جعفر بن عبد الواحد ا٥بامشي، وحاجباه 

 وصيف، وبغا
 ذكر خفافة ا٤بستعْب

وبويع ا٤بستعْب أٞبد بن ٧بمد بن ٧بمد ا٤بعتصم، ويكُب أبا عبد اهلل، وأمو أم ولد يقال ٥با 
مر والنهي، أوتامش ابن ُب اليوم الذي توُب فيو ا٤بنتصر، وغلب على التدبّب واأل -٨بارق 

أخ  بغا الكبّب، وكاتبو شجاع بن القاسم إٔب أن شغب ا٤بوإب فقتلوه، وكاتبو للنصف من 
وٓب يزل مقيماً بسر من رأى إٔب أن قتل وصيف وبغا باغر  141شهر ربيع األول سنة 

بغا إٔب الَبكي أحد ا٤بتقدمْب ُب قتل ا٤بتوكل، فشغب ا٤بوإب وٙبزبوا، فا٫بدر ومعو وصيف و 
وبايع األتراك بسر من رأى أبا عبد اهلل  136مدينة السفام لثفاث خلون من احملرم سنة 

ا٤بعتز ٢برب من ٗبدينة السفام، فكان  ا٢بروب بينهم سنة إال أياماً يسّبة والقيم بأمر 
ا٤بستعْب ٧بمد بن عبد اهلل بن طاىر إٔب أن خلع ا٤بستعْب نفسو، وسلم ا٣بفافة إٔب ا٤بعتز 

، وقتل بقادسية سر من رأى يوم األربعاء لثفاث ليال 131يلتْب خلتا من احملرم سنة لل
خلون من شوال ُب ىذه السنة، وىو ابن ٟبس وثفاثْب سنة فكان  خفافتو منذ بويع إٔب 
أن خلع ثفاث سنْب وٜبانية أشهر وٜبانية وعشرين ويوماً، ومنذ خلع إٔب أن قتل تسعة 



 أشهر.
لوجو، أسود اللحية، لْب ا١بانب منقاداً التباع مهمفات األمور، وكان مسمناً، حسن ا

شديد ا٣بوف على نفسو، فأداء خوفو، وقلة أمنو إٔب ا٥برب عن دار ملكو، وقرار عزه، 
 وأدبرت األمور عنو.

واستوزر أٞبد بن ا٣بصيب ٍب سخط عليو فكان  الوزارة مرسومة بأوتامش الَبكي، وكاتبو 
ألمور، ٍب استوزر بعد قتل أوتامش وشجاع؛ أٞبد بن صاّب بن شجاع بن القاسم يدبر ا

شّبزاد وكان نقش خاٛبو ُب الفص ا٤بعروف با١ببل أٞبد بن ٧بمد وقاضيو ا٢بسن بن أيب 
 الشوارب األموي، وحاجباه وصيف وبغا.

 ذكر خفافة ا٤بعتز

 -مية تسمى قبيحة وبويع ا٤بعتز الزبّب بن جعفر ا٤بتوكل، ويكُب أبا عبد اهلل، وأمو أم ولد رو 
بعد خلع ا٤بستعْب نفسو.  131البيعة العامة يوم ا٣بميس لثفاث ليال خلون من احملرم سنة 

وصار إليو وصيف وبغا. فردٮبا إٔب مراتبهما، وٓب يزل يعمل ُب ا٢بيلة عليهما إٔب أن شغب 
 .135ا٤بوإب فقتلوا وصيفاً يوم ا١بمعة سلخ شوال سنة 

ليإب، وقد بلغتو عن بغا غرة ليوقع بو، فهرب بغا إٔب نواحي ٍب ركب ا٤بعتز ُب بعض ال
ا٤بوصل، ٍب عاد متخفياً ُب زورق صغّب منحدراً ُب دجلة لتدبّب يوقعو على ا٤بعتز فعلم 
فظفر بو ٔبسر سر من رأى، وعرف ا٤بعتز خربه فأمر بقتلو فقتل سلخ ذي القعدة سنة 

لتدبّب صاّب بن وصيف، وكان  نيتو وٞبل رأسو إليو، فغلب على األمر وتفرد با 134
للمعتز فاسدة، وبلغ صا٢باً التدبّب عليو فقبض عليو وخلع لثفاث ليال بقْب ُب رجب سنة 

وقتل بسر من رأى لثفاث خلون من شعبان من ىذه السنة، ولو أربع وعشرون  133
عة سنة، وكان  خفافتو منذ خلع ا٤بستعْب إٔب أن خلع ىو ثفاث سنْب وستة أشهر وأرب

وعشرين يوماً وكان أبيض الوجو، أسود الشعر، حسن العينْب، ٓب ير ُب ا٣بلفاء مثلو ٝبااًل، 
يؤثر اللذات، ويعدم الرأي، تدبره أمو قبيحة وغّبىا وغلب على أموره وقهر ُب سلطانو، 



واستوزر جعفر بن ٧بمود اإلسكاُب ٍب عيسى بن فّرخانشاه، ٍب أٞبد بن إسرائيل وكان  
باسم صاّب بن وصيف. كأنو مرسوم بالوزارة لغلبتو على األمر، وكان نقش  الكتب ٚبرج

خاٛبو ا٤بعتز باهلل وقاضيو ا٢بسن بن أيب الشوارب األموي، وعلى حجبتو صاّب بن وصيف، 
 وبايكباك

 ذكر خفافة ا٤بهتدي ٧بمد بن ىارون
 -ية تسمى قرب وبويع ا٤بهتدي ٧بمد بن ىارون الواثق ويكُب أبا عبد اهلل وأمو أو لد روم

، والغالب على األمر والقيم بالتدبّب 133يوم األربعاء لثفاث ليال بقْب من رجب سنة 
منكراً  -وكان ىناك عامفاً  -صاّب بن وصيف إٔب أن قدم موسى بن بغا الكبّب من الري 

ما جرى على ا٤بعتز وكتب إليو ا٤بهتدي ُب الرجوع من حيث أقبل، ووجو إليو رسفاً ُب 
و٤با قرب منها اختفى صاّب بن  131ىب، وكان  موافاتو سر من رأى ُب احملرم سنة ذلك فأ

وصيف، وأطلق ا٤بهتدي لسانو ُب موسى بن بغا، ونسو إٔب ا٤بعصية جمليئو بغّب إذن، إٔب أن 
أخذ كل واحد منها على صاحبو األٲبان وا٤بواثيق بالوفاء وا٤بناصحة، وطلب صا٢باً طلباً 

قتل لثمان بقْب من صفر من ىذه السنة، وغلظ أمر مساور بن عبد حثيثاً فظفر بو، و 
ا٢بميد الشاري مؤب ٔبيلة ببفاد ا٤بوصل، وشهر زور وا١ببال وغّبىا من البفاد، فتجهز 

موسى بن بغا للخروج إليو، ومعو بايكباك ُب جيش عظيم فخرجا إليو فلقياه وىزماه وقتفا 
باك بالتفك ٗبوسى، وتسلم العسكر، فأطلع من أصحابو ٝبعاً فكتب ا٤بهتدي إٔب بايك

بايكباك موسى على الكتاب، وسار إٔب سر من رأى، ٤بواقفة ا٤بهتدي على كتابو، فلما 
حصل عنده قبض عليو، وشغب أصحابو فرمى إليو برأسو، وذلك ُب رجب من ىذه السنة 

وإب، وخرج أبو نصر بن بغا أخو موسى فخرج فعسكر ٖبارج سر من رأى ُب ٝبع من ا٤ب
فوجو إليو ا٤بهتدي فأعطاه األمان، فلما صار إليو قتلو، فتنكر لو ا٤بوإب وشغبوا عليو، فخرج 
٢برهبم ُب ا٤بغاربة والفراعنة واألشروسنية واستنصر بالعامة فهزموه وأسر وبو ضربات مثخنة 

ولو أربعون سنة وأربعة  131وقتل بسر من رأى ألربع عشرة ليلة بقي  من رجب سنة 
هر، وكان  خفافتو أحد عشر شهراً وٜبانية عشر يوماً، وكان مربوعاً، حسن ا١بسم، أش



رحب ا١ببهة، أشهل العينْب، عظيم البطن، طويل اللحية، أجلح وكان ورعاً، كاد أن يكون 
ُب بِب العباس مثل عمر بن عبد العزيز ُب بِب أمية ىدياً وفضفاً وقصداً وديناً فصادف 

م أخفاق الدين وال يريدون إال أمر الدنيا، فسفكوا دمو، وتشت  أقواماً ال ٯبوز عندى
أمورىم بعده واستوزر ُب أيامو على قصرىا ٝباعة كل سلم عليو الوزارة منهم جعفر بن 
٧بمود اإلسكاُب، و٧بمد بن أٞبد بن عمار، وسليمان بن وىب، وكان نقش خاٛبو ٧بمد 

وارب، وحجابو صاّب ابن وصيف، ٍب أمّب ا٤بؤمنْب وقاضيو ا٢بسن بنمحمد بن أيب الش
 موسى بن بغا، وعبد اهلل بن دكْب

 ذكر خفافة ا٤بعتمد

يوم  -وبويع ا٤بعتمد أٞبد بن جعفر ا٤بتوكل، ويكُب أبا العباس، وأمو أم ولد تسمى فتيان 
فأٮبل أمور رعيتو وتشاغل بلهوه  131الثفاثاء ألربع عشرة ليلة بقي  من رجب سنة 

لك على الذىاب، فغلب على أمره وتدبّب ملكو وسياسة سلطانو ولذاتو حٌب أشفى ا٤ب
أخوه أبو أٞبد ا٤بوفق طلحة بن جعفر ا٤بتوكل، ويسمى بالناصر لدين اهلل وصّبه كاحملجور 
عليو وال أمر ينفذ لو وال هني، فقام بأمر ا٤بلك أحسن قيام، وقمع من قرب من األعداء، 

من اعَباض ا٤بوإب وسوء طاعتهم وتشغبهم، واستصلح من نأى، على كثّب ما كان يلقى 
قال  113فلم تزل أمور ا٤بوفق جارية على ذلك إٔب أن توُب ٗبدينة السفام ُب صفر سنة 

ا٤بسعودي: وكان خروج ا٤بعتمد من سر من رأى إٔب مدينة السفام يوم السب  لثفاث 
ار إٔب ا٤بوضع ُب جيوشو للقاء الصفار فاجتاز هبا وص 111خلون من ٝبادى اآلخرة سنة 

ا٤بعروف باضطربذ بْب السيب ودير العاقول من شاطئ دجلة فكان  الواقعة ىناك مع 
يعقوب بن الليث الصفار يوم األحد لسبع خلون من رجب من ىذه السنة، فهزم الصفار 
واستبيح  عساكره، وعاد ا٤بعتمد إٔب سر من رأى ُب شعبان من ىذه السنة، وسار 

وكان مقتل علي  113من كور األىواز، فتوُب هبا ُب شوال سنة الصفار إٔب جنديسابور 
وكان ظهوره  110بن ٧بمد صاحب الزنج، ا٤بنتمي إٔب آل أيب طالب ُب صفر سنة 



ُب  134با٤بوضع ا٤بعروف برب ٬بل ناحية ا٤بفتح من أعمال البصرة للنصف من شوال سنة 
يلي أرجان من أرض فارس  خفافة ا٤بهتدي وغلب على البصرة، وأكثر كور األىواز وما

وواسط إٔب ا٤بوضع ا٤بعروف بالنعمانية وجرجرايا من شاطئ دجلة إٔب الطفوف ونواحي 
الكوفة، وغّب ذلك من النواحي، وكان  أيامو مذ ٪بم إٔب أن قتل أربع عشرة سنة وأربعة 
أشهر وتنوزع ُب عدة من قتل من أصحاب السلطان وغّبىم من الرجال والنساء والصبيان 
بالسيف وا٢برق والغرق وا١بوع، فمنهم من يقول إن ذلك ألف ألف وأكثرىم يرى أن ذلك 
ال ٰبيط بو اإلحصاء، وال ٰبصره العدد كثرة عظما، وأدخل رأسو بغداد بْب يدي ا٤بعتضد، 
وقد زين  لو الطرق وعقدت لو القباب، وٙب االثنْب ألربع ليال بقْب من ٝبادى اآلخرة 

ولو  111مد ببغداد إلحدى عشرة ليلة بقي  من رجب سنة وتوُب ا٤بعت 110سنة 
ٟبسون سنة وأشهر، وقيل ٜبان وأربعون سنة، فكان خفافتو ثفاثاً وعشرين سنة وثفاثة أيام. 
وكان حسن ا١بسم، كبّب العينْب طويفاً جسيماً، طويل اللحية، عظيم ا٥بامة ووٕب ا٣بفافة 

مور إليهم حٌب قام باألمر أخوه أبو أٞبد على وجل من أوليائو وحذر من مواليو فرد األ
ا٤بوفق على ما قدمنا، واستوزر عبيد اهلل بن ٰبٓب بن خاقان، ٍب ا٢بسن بن ٨بلد بن ا١براح، 
ٍب سليمان بن وىب، ٍب ا٢بسن بن ٨بلد ثانية، ٍب أبا الصقر إ٠باعيل بن بلبل، ٍب ا٢بسن 

اعيل بن بلبل ثانية وكان نقش خاٛبو بن ٨بلد ثانية، ٍب أبا بكر بن صاّب ابن شّبزاد، ٍب إ٠ب
ا٤بعتمد على اهلل يعتمد وقاضيو ا٢بسن بن ٧بمد بن أيب الشوارب، ٍب أخوه علي بن ٧بمد، 
 وحجبتو يارجوخ الَبكي، وكيغلغ، وحسنج وىو ا٢بسن بن ترتنك، وخطارمش، وبكتمر

 ذكر خفافة ا٤بعتضد
يوم  -وأمو أم ولد تسمى حقّب  وبويع ا٤بعتضد أٞبد بن طلحة ا٤بوفق ويكُب أبا العباس

وتوُب ٗبدينة السفام ليلة األحد وقيل  111الثفاثاء الثنٍب عشرة ليلة بقي  من رجب سنة 
ولو سبع  131الثفاثاء لثمان بقْب وقيل لس  ليال بقْب من شهر ربيع اآلخر سنة 

يفاً ربعة وأربعون سنة فكان  خفافتو تسع سنْب وتسعة أشهر واثنْب وعشرين يوماً وكان ٫ب
من الرجال حسن اللحية خفيف العارضْب ٱبضب بالسواد سريع النهضة عند ا٢بادثة قليل 



الفتور، يتفرد باألمور وٲبضي تدبّبه بغّب توقف، وٕب األمر بضبط وحركة و٘بربة، وكف من  
كان يتوثب ويتشغب من ا٤بوإب واستوزر بعد القبض على الوزير إ٠باعيل بن بلبل، عبيد 

سليمان بن وىب، ٍب القاسم بن عبيد اهلل وكان نقش خاٛبو ا٢بمد هلل الذي ليس  اهلل بن 
كمثلو شيء وىو خالق كل شيء وقاضيو أبو إسحاق إ٠باعيل بن إسحاق بن إ٠باعيل بن 
ٞباد بن زيد مؤب ا١بهاضم من األزد، وكان مالكي ا٤بذىب، ٍب يوسف بن يعقوب، وىو 

د بن عبد العزيز ا٢بنيفي البصري على قضاء الشرقية. ابن عم إ٠باعيل وأبو خازم عبد ا٢بمي
وحاجبو صاّب األمي، ٍب خفيف السمرقندي. وٓب يل ا٣بفافة من بِب العباس بعد السفاح 

 وا٤بنصور إٔب وقتنا ىذا من ٓب يكن أبوه خليفة إال ا٤بستعْب وا٤بعتضد

 ذكر خفافة ا٤بكتفي
٧بمد وأمو أم ولد يقال ٥با خاضع وتلقب وبويع ا٤بكتفي علي بن أٞبد ا٤بعتضد، ويكُب أبا 

جيجق ُب الوق  الذي توُب فيو ا٤بعتضد، وتوُب ٗبدينة السفام ليلة األحد لثفاث عشرة ليلة 
ولو إحدى وثفاثون سنة وستة أشهر، وقيل أكثر من  113خل  من ذي القعدة سنة 

أعْب قصّباً ذلك؛ وكان  خفافتو س  سنْب وتسعة عشر يوماً وكان دقيقاً أ٠بر اللون 
حسن الشعر واللحية كبّبٮبا، حسن الوجو والبدن، أفضى األمر إليو بعد توطئة أبيو األمور 
لو، فبلي بكثرة الفتوق عليو واضطراب األطراف. وكان مالو ٝباً، جيوشو كثيفة، فقام بتلك 

نقش  األمور مقتفياً فعال أبيو، ٧بتذياً طرائقو، و٤بي كن ٩بن يوصف بشجاعة وال جنب وكان
خاٛبو كنقش خاًب أبيو ا٤بعتضد ا٢بمد هلل الذي ليس كمثلو شيء وىو خالق كل شيء 

وعلى قضائو يوسف بن يعقوب وابنو ٧بمد بن يوسف، وأبو خازم، ٍب صّب مكانو عبد اهلل 
بن علي بن أيب الشوارب األموي، وحاجبو خفيف السمرقندي، ٍب سوسن مواله و٩با كان 

ادث العظيمة الٍب ٯبب ذكرىا خروج القرمطي صاحب الشأم ُب أيام ا٤بكتفي من ا٢بو 
ا٤بكُب أبا القاسم، ا٤بنتمي إٔب آل أيب طالب، وليس منهم ُب قبائل الكلبيْب ٩با يلي 

وسار إٔب ناحية الرقة من بفاد مضر فلقيو سبك الديلمي عاملها  131السماوة سنة 



دمشق فلقيو طغج بن جف فاصطلمو القرمطي، ومن معو من ا١بنود، وسار إٔب نواحي 
الفرغا٘ب عامل دمشق وٞبص واألردن ٥بارون بن ٟبارويو بن أٞبد بن طولون صاحب مصر 

 131والشأم با٤بوضع ا٤بعروف بوادي القردان واألفاعي من أعمال دمشق سلخ رجب سنة 
وأول ... أن معو من القواد ... ٤بوضع ا٤بعروف بالكده ... من شهر ربيع األول سنة 

زمو أيضاً قتل خلقاً من أصحابو، وحصره بدمشق ثفاثة أشهر وعشرين يوماً يقاتلو فه 110
أشد قتال وا٢برب بينهما سجال وتقرمط أكثر من حول دمشق من الغوطة وغّبىا 
وعاضدوه فواف  عساكر ا٤بصريْب وانضم إليو طغج فواقعوه با٤بوضع ا٤بعروف بكناكر 

السنة، فقتل القرمطي ُب ا٤بعركة واهنزم وكوكبا على يوم من دمشق غرة رجب من ىذه 
 ا٤بصريون بعقب ذلك.

فبايع القرامطة أخاً لو يكُب أبا ا٢بسن، وعاودوا حصار دمشق، يغادون أىلها القتال، 
 ويراوحوهنم.

وقد أسلمو سلطاهنم، وخرج منهم، ورحل القرمطي عنهم إٔب ٞبص يوم األحد لثفاث 
 عشرة ليلة خل  من رجب من ىذه السنة.

أقام هبا، ووجو إٔب مدينة بعلبك من أعمال دمشق. فأباد أىلها، فنهض ا٤بكتفي حينئذ ف
عن مدينة السفام ُب عساكره، وقدم أبا األغر خليفة من ا٤ببارك ابن خليفة السلمي أمامو، 

 فنزل أبو األغر بظاىر مدينة حلب.
بنواحي الرب ٩با واجتاح  ما بْب ٞبص وحلب وأنطاكية ... ا٤بكتفي، وأهنض ا١بيوش ... 

يلي شيزر ... من احملرم سنة ... من أصحابو، وأسر ٝبع كثّب، ووقع بْب من بقي منهم 
ٙبزب، ففارقهم القرمطي ٨بتفياً، وعمل با٤بصّب إٔب ناحية الكوفة، فظفر بو وإٔب الدالية من 

 أعمال الرحبة، وسقى الفرات ومعو أربعة نفر أو ٟبسة.
بالرقة، فأدخل يوم االثنْب ألربع ليال بقْب من احملرم من ىذه  فقبض عليو وٞبل إٔب ا٤بكتفي

 السنة.
ٍب دخل ا٤بكتفي مدينة السفام ُب أحسن زي وأكمل عدة، والقرمطي ومن أسر من 



 أصحابو بْب يديو يوم االثنْب مستهل شهر ربيع األول من ىذه السنة.
سارى من أصحاب ودخل بعده ٧بمد بن سليمان ُب بقية ا١بنود، ومعو ٝبع من األ

 القرمطي ٩بن تتبع بالشأم.
ٍب قتل القرمطي وأصحابو بالدكة الٍب بني  ٥بم ُب ا٤بصلى العتيق ظاىر ا١بانب الشرقي من 

 مدينة السفام لسبع بقْب من شهر ربيع األول من ىذه السنة.
 فكان ذلك من أجل الفتوح وأعمها سروراً ٖبواص الناس وعوامهم، ٤با أبادوا من ا٣بلق.
وكان ظهوره بالشأم، وما أباد من عساكر الطولونية، سبب خروج ٧بمد بن سليمان إٔب 
مصر، وفتحو إياىا وتشتي  أمر آل طولون وا٫بفال دولتهم وزوال مدهتم، وكان دخولو 

فكان  مدة دولة بِب طولون سبعاً  111إياىا يوم ا٣بميس مستهل شهر ربيع األول سنة 
 ة أيام.وأربعْب سنة وٟبسة أشهر وسبع

 .115ٍب خرج قرمطي آخر، يكُب أبا غاٖب ُب ٝبع من كلب أيضاً بنواحي الشأم ُب سنة 
وقوي أمره وكثر أتباعو، وصار إٔب نواحي أذرعات وبصرى من حوران والبثنية من أعمال 

 دمشق.
وعاث وقتل وسىب وصار إٔب مدينة طربية من بفاد األردن، فدخلها بالسيف، وقتل أمّبىا 

 ناعم، وكثّباً من ا١بند والعوامجعفر بن 

فجرد السلطان للقائو ا٢بسْب بن ٞبدان التغليب، فلقيو با٤بوضع ا٤بعروف ٖبندف من أعمال 
 دمشق.

فجرت بينهما وقعة تكافآ فيها، ٍب كان  للحسْب عليهم، فانكشف القرمطي منهزمها ُب 
 ب:الربية، وذلك ُب شعبان من ىذه السنة، وُب ذلك يقول بعض بِب كفا

 لوال حسْب يوم وادي خندف ... وخيلو ورجلو ٓب تشتف
 نفس أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بكتفي

ُب كلمة لو طويلة يصف صاحب ىذه الوقعة، وما كان فيها، وأفعال القرامطة بالشأم وسار 



 القرمطي إٔب ىي ، فقتل من أىلها وضرهبا بالنار، وارٙبل عنها متوجهاً إٔب ناحية الرب.
قواد لطلبو منهم ٧بمد بن إسحاق بن كنداجيق، ومؤنس ا٣بازن  وأنفذ ا٤بكتفي عدة

ا٤بعروف بالفحل، وغّبٮبا، فاختلف  كلمة من كان معو من الكلبيْب وخافوا الفناء إلحاطة 
 العسكر هبم.

فقتلو بعضهم غيلة ودفن ليفًا، وتفرق من كان معو، وصار بعض زعماء كفاب ويكُب أبا 
٧بمد بن إسحاق بن كنداجيق فأنفذه ٗبا معو إٔب  الذئب برأس القرمطي وكيفو، إٔب

 ا٢بضرة، وأظهر الرأس هبا يوم األربعاء ٣بمس خلون من شوال من ىذه السنة.
 .115وكان خروج ذكرويو بن مهرويو ُب الكلبيْب، وغّبىم ُب ىذه السنة أيضاً، وىي سنة 

 عرضاً ُب الرب. وكان من أىل ا٤بوضع ا٤بعروف بالصوأر على أربعة أميال من القادسية
وقيل إنو أبو من قدمنا ذكره من القرامطة الناٝبْب بالشأم، وقيل كان قبل خروج عبدان 
صاحب دعوة القرامطة بسواد الكوفة، وصار إٔب مصلى الكوفة ُب يوم النحر من ىذه 

 السنة.
وعليها إسحاق بن إبراىْب وإسحاقنب عمران، فقتل من أصحاب السلطان وغّبىم ٝباعة، 

اب أصحاب السلطان والرعية فكشفوىم، واستمد إسحاق ابن عمران السلطان، فسار وأث
إٔب الكوفة رائق ا٤بعتضدي، ومعو بشر األفشيِب وجُب الصفوا٘ب ا٣بادمان فلقوه بالقرب من 

الصوأر، فكان  عليهم، وأتى على أكثر ا١بيش، وذلك ُب آخر ذي ا٢بجة من ىذه 
 السنة.

أول من لقي منهم قافلة ا٣براسانية، وكان  عظيمة با٤بنزل وتلقى ا٢باج مرجعهم، فكان 
 ا٤بعروف بواقصة، فأتى عليهم.

ٍب سار إٔب ا٤بنزل الثا٘ب من ىذا ا٤بنزل، وىو ا٤بنزل ا٤بعروف بالعقبة، فأوقع بقافلة السلطان، 
وعليها مبارك القمي وأبو العشائر أٞبد بن نصر العقيلي، وقد كان وٕب الثغور الشأمية، 

لهما وسائر من كان معهما من األولياء والرعية، ٍب لقي قافلة السلطان الثالثة الٍب فيها فقت
الشمسية ُب ا٤بوضع ا٤بعروف بالطليح من ا٥ببّب، وذلك بْب الثعلبية والشقوق ُب الرمل، 



فأتى على من كان فيها من األمراء كنفيس ا٤بولدي وأٞبد بن سيما وغّبٮبا من القواد 
 ئر أصناف الناس من سائر األمصار.واألولياء وسا

وكان عدة من قتل ُب ىذه القافلة األخّبة أكثر من ٟبسْب ألفاً دون من قتل قبلها من 
 أىل القوافل.

وسار وصيف بن صوارتكْب ا٣بزري، والقاسم بن سيما عن القادسية، لطلبو ُب جيش  
لبصرة على ا٤باء ا٤بعروف كثيف من بِب شيبان، وغّبىم من األولياء. فالتقوا بْب الكوفة وا
فاقتتلوا قتااًل شديداً،  114باوم، يوم األحد لس  ليال بقْب من شهر ربيع األول سنة 

فهزم أصحاب ذكرويو، وأخذىم السيف وأسر وبو ضربات، فمات من الغد، وأدخل إٔب 
مدينة السفام ميتاً، قد شد على ٝبل، ومن أسر معو من أصحابو، ورؤوس من قتل منهم 

 االثنْب، لتسع خلون من شهر ربيع األول من ىذه السنة.يوم 
 ذكر خفافة ا٤بقتدر

وبويع ا٤بقتدر جعفر بن أٞبد ا٤بعتضد، ويكُب أبا الفضل، وقيل إن ا٠بو إسحاق، وإنو إ٭با 
يوم األحد لثفاث عشرة  -اشتهر ٔبعفر لشبهو با٤بتوكل، وأمو أم ولد رومية، تسمى شغب 

وألربعة أشهر من خفافتو أٝبع ٝباعة من قواده  113 ليلة خل  من ذي القعدة سنة
وكتابو، فيهم ا٢بسْب بن ٞبدان بن ٞبدون التغليب ووصيف بن صوارتكْب ا٣بزري، و٧بمد 
بن داود بن ا١براح، وعلي بن عيسى وغّبىم، من رؤساء األجناد، ووجوه الكتاب على 

 خلعو، والبيعة لعبد اهلل بن ا٤بعتز.
بالعباس بن ا٢بسن، وقتل معو فاتك ا٤بعتضدي ٤بنعو عنو، وخلعوا  ففتك ا٢بسْب بن ٞبدان

، وأقاموا 111ا٤بقتدر، وبايعوا ابن ا٤بعتز، يوم السب  للنصف من شهر ربيع األول سنة 
 على ذلك يوماً وليلة، وٓب يزل ا٤بقتدر عن سرير ملكو، وال أخرج من دار ا٣بفافة.

ة ابن ا٤بعتز، فشتتوىم وىربوا على ٍب أناب عدة من خواص الغلمان، فحاربوا شيع
 وجوىهم، وقتل منهم ٝبع كثّب، وقبض على ابن ا٤بعتز، فقتل.



وصفا األمر للمقتدر، ٍب خلع بعد ذلك، وأزيل عن سرير ملكو، وأخرج عن دار ا٣بفافة 
 .561للنصف من احملرم سنة 

 وبويع أخوه القاىر، وجلس على سرير ا٤بلك، وسلم عليو ا٣بفافة.
الذين سعوا ُب خلعو أبو ا٥بيجاء عبد اهلل بن ٞبدان بن ٞبدون ونازوك  وكان من

ا٤بعتضدي، وغّبٮبا من رؤساء القواد، ووجوه األجناد، وأدخلوا معهم ُب األمر مؤنساً 
ا٣بادم ا٤بظفر على كره منو، ٍب أناب عدة من الرجال، ففتكوا بنازوك ُب الدار، ونادوا باسم 

، وتبايع أشياع ا٤بقتدر وخواصو، فأعيد إٔب سرير ملكو، وجددت ا٤بقتدر، وقتل أبو ا٥بيجاء
لو البيعة، وصفا لو األمر، وذلك ُب يوم االثنْب، لسبع عشرة ليلة خل  من احملرم من ىذه 

 السنة.
ٍب فسدت ا٢بال بينو وبْب مؤنس ا٣بادم، فخرج مؤنس إٔب ا٤بوصل، و٢بقو أكثر ا١بيش، 

 فعاد إٔب مدينة السفام.
قتدر فيمن بايعو من ا١بيوش للقائو، فقتل بظاىر مدينة السفام، ٩با يلي وخرج ا٤ب

، ولو ٜبان وثفاثون سنة 550الشماسية، يوم األربعاء لثفاث ليال بقْب من شوال سنة 
 وشهر وسبعة عشر يوماً.

وكان ربع القامة إٔب القصر ما ىو، دري اللون، صغّب العينْب، أحور حسن الوجو واللحية 
فض  ا٣بفافة إليو، وىو صغّب، غرٌّ ترف، ٓب يعان األمور، وال وقف على أحوال أصهبها، أ

ا٤بلك. فكان األمراء والوزراء والكتاب، يدبرون األمور، ليس لو ُب ذلك حل وال عقد، وال 
يوصف بتدبّب وال سياسة وغلب على األمر النساء وا٣بدم وغّبىم، فذىب ما كان ُب 

لعدد بسوء التدبّب الواقع ُب ا٤بملكة، فأداه ذلك إٔب سفك خزائن ا٣بفافة من األموال وا
 دمو، واضطرب  األمور بعده، وزال كثّب من رسوم ا٣بفافة.

، ُب 543قال ا٤بسعودي: وٓب يتقلد ا٣بفافة من أمية وبِب العباس إٔب وقتنا ىذه وىو سنة 
لهما ٝبيعاً ُب خفافة ا٤بطيع من ا٠بو جعفر إال جعفر ا٤بتوكل وجعفر ا٤بقتدر، وكان مقت

شوال قتل ا٤بتوكل على ما قدمنا فيما سلف من ىذا الكتاب ليلة األربعاء لثفاث ليال 



وٓب يهج ألجل ذلك فتنة وال شهر ألجلو سيف وقتل ا٤بقتدر  141خلون من شوال سنة 
بْب خاصة وضائعو دون سائر من كان معو يوم األربعاء لثفاث بقْب من شوال على ما 

ل ا٤بقتدر موإب أبيو ا٤بعتضد وكان  ُب أيامو أمور ٓب يكن مثلها ُب اإلسفام ذكرنا وتؤب قت
منها أنو وٕب ا٣بفافة، وٓب يل أحد قبلو من ا٣بلفاء وملوك اإلسفام ُب مثل سنو، ألن األمر 
أفضي إليو ولو ثفاث عشرة سنة وشهران وثفاثة أيام ومنها أنو ملك ٟبساً وعشرين سنة إال 

ومل ٲبتلك ىذا أحد من ا٣بلفاء وملوك اإلسفام قبلو ومنها أنو استوزر ٟبسة عشر يوماً، 
اثِب عشر وزيراً فيهم من وزر لو ا٤برتْب والثفاث، وٓب يعرف فيما قبلو أنو استوزر ىذه العدة 
ومنها غلبة النساء على ا٤بلك والتدبّب حٌب أن جارية ألمو تعرف بثمل القهرمانة كان  ٙبل 

صة والعامة وٰبضرىا الوزير والكاتب والقضاة، وأىل العلم ومنها أن للنظر ُب مظآب ا٣با
لدخول أيب طاىر سليمان بن حسن ابن هبرام ا١بنايب  561ا٢بج بطل فلم ٰبج ُب سنة 

القرمطي صاحب البحرين مكة، وكان دخولو إياىا يوم االثنْب لسبع خلون من ذي 
سنة، وغّب ذلك من األحوال الٍب  ا٢بجة، وٓب يبطل ا٢بج منذ كان اإلسفام غّب تلك ال

كان  ُب أيامو واستوزر العباس بن ا٢بسن على ما كان عليو ُب أيام ا٤بكتفي فلما قتل 
العباس استوزر علي بن ٧بمد بن موسى بن الفرات، ٍب ٧بمد بن عبيد اهلل بن ٰبٓب بن 
د بن خاقان ا٤بلقب بدق صدره، ٍب علي بن عيسى بن داود بن ا١براح، ٍب علي بن ٧بم

الفرات الوزارة الثانية، ٍب حامد بن العباس ٍب علي بن ٧بمد بن الفرات الوزارة الثالثة، ٍب 
عبد اهلل بن ٧بمد بن عبيد اهلل ا٣باقا٘ب وزر وأبوه ٧بمد بن عبيد اهلل حي، وكان  وفاتو بعد 

 وزارة ابنو باثِب عشر يوماً، وذلك يوم االثنْب وق  العصر لثمان بقْب من شهر ربيع
وكان آخر من وزر وأبوه حي إٔب وقتنا ىذا وقد ذكرنا فيما 561اآلخر، وقيل األول سنة 

سلف من ىذا الكتاب من وزر وأبوه حي مثل أيب سلمة حفص بن سليمان ا٣بفال، 
وعبيد اهلل بن خاقان، والعباس بن ا٢بسن ابن أيوب؛ ٍب استوزر أٞبد بن عبيد اهلل ا٣بصييب، 

الثانية ٍب أبا علي ٧بمد بن علي بن مقلد، ٍب سليمان بن ا٢بسن  ٍب علي بن عيسى الوزارة
بن ٨بلد بن ا١براح، وىو ابن عم علي ابن عيسى، ٍب عبيد اهلل بن ٧بمد الكلواذا٘ب، ٍب 



ا٢بسْب بن القاسم ابن عبيد اهلل بن سليمان بن وىب، ٍب الفضل بن جعفر بن موسى بن 
 الفرات

اضيو ٧بمد بن يوسف بن يعقوب على ا١بانب الشرقي وكان نقش خاٛبو ا٤بقتدر باهلل؛ وق
والكرخ، وقلد قضاء القضاة إٔب أن توُب فقل  ابنو عمر بن ٧بمد بن يوسف ا١بانب 

الشرقي والكرخ، وعلى مدينة ا٤بنصور وأعما٥با عبد اهلل بن علي بن أيب الشوارب، وبعده 
انتقض وبعده ا٢بسن بن عبد ٧بمد بن عبد اهلل وبعده عمر بن ا٢بسن ا٤بعروف باألشنا٘ب، و 

اهلل بن أيب الشوارب، وبعده عمر بن ٧بمد بن يوسف وحجبو سوسن مواله، ٍب نصر 
 القشوري، ٍب ياقوت وإبراىيم و٧بمد ابنا رائق

قال ا٤بسعودي: ومن الكوائن العظيمة واألنباء ا١بليلة الٍب كان  ُب أيامو ما ٓب يتقدم مثلها 
مان بن ا٢بسن بن هبرام ا١بنايب صاحب البحرين من ُب اإلسفام مسّب أيب طاىر سلي

اإلحساء من بفاد البحرين إٔب البصرة ُب أربعمائة فارس على أربع مائة حجرة ال حصان 
فيها وٟبسمائة راجل ودخو٥بم إياه ليفاً وقتلهم سبكا ا٤بفلحي، ومن قدروا عليو من 

ث وقيل ٣بمس بقْب من أصحابو، ومن ظهر ٥بم من الرعية، وذلك ُب ليلة ا٣بميس لثفا
وقيل بل ليلة االثنْب لس  بقْب منو، وكان مسّبىم من  566شهر ربيع اآلخر سنة 

اإلحساء إليها ُب س  ليال وهتارب الناس منهم إٔب األبلة وا٤بفتح والشطوط واألهنار 
وا وا١بزائر، وغّب ذلك وأقاموا ُب البلد سبعة عشر يوماً، ٍب رحلوا عنها منقلبْب ٗبا احتمل

منها إٔب بلدىم، ٍب اعَبضو ا٢باج ُب منصرفهم عن مكة بنواحي ا٥ببّب، ٩با يلي الثعلبية وىو 
ُب ٟبسمائة فارس وستمائة راجل وقتلو من قتل من القواد وسائر األولياء وغّبىم، وأسره 
أبو ا٥بيجاء عبد اهلل بن ٞبادان بن ٞبدون أمّبىم، وأٞبد بن بدر العم، وأٞبد بن ٧بمد بن  

مرد، وغّبىم من الوجوه وسائر طبقات الناس من النساء والرجال، وأخذىم الشمسية كش
وغّبىا من صنوف األموال الٍب ال يوقف على ٙبديدىا ومبلغها، وذلك يوم األحد إلحدى 

ُب  565، ٍب اعَباضو ا٢باج ُب بدأهتم سنة 561عشرة ليلة بقي  من احملرم سنة 



وظفره ببعضهم ورجوع الباقْب إٔب الكوفة ومدينة ٟبسمائة فارس وستمائة راجل أيضاً 
السفام، ومصّبه إٔب الكوفة ومواقفتو من كان هبا من األولياء الذي جردوا من ا٢بضرة للقائو 

وىم جعفر بن ورقاء الشيبا٘ب، وجُب الصفوا٘ب ا٣بادم مؤب ابن صفوان العقيلي، وٜبل 
ريف السبكري ا٣بادم وإسحاق بن ا٣بادم الدلفي، صاحب أنطاكية والثغور الشامية، وط

شروين السبكري وغّبىم من رؤساء األجناد وىزٲبتو إياىم وقتلو من قتل منهم وأسره جنياً 
الصفوا٘ب وغّبه، وذلك يوم األحد الثنٍب عشرة ليلة بقي  من ذي القعدة من ىذه السنة، 

إ٠باعيل بن يوسف بن ٍب مسّبه عن الكوفة إٔب اإلحساء بالذرية والثقلة وتسليمو البلد إٔب 
٧بمد بن يوسف ا٤بعروف باألخيضر صاحب اليمامة بن إبراىيم بن موسى بن عبد اهلل بن 
ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب ومسّب أيب القاسم يوسف بن أيب الساج عن 
واسط ُب عساكر للقائو، وكان السلطان أشخصو عما كان يليو من األعمال من بفاد 

ية وأران والبيلقان وغّبىا ليستعد من واسط وينفذ إٔب بفاد البحرين، وكان آذربيجان وأرمين
مقيماً بواسط، مستمداً إٔب أن جاءه ا٣برب ٗبسّب صاحب البحرين إٔب الكوفة، فخرج مبادراً 
لو مسبقو أبو طاىر إليها ونزل ا٤بوضع ا٤بعروف با٣بورنق وحازاىا ونزل ابن أيب الساج ُب 

منو ُب ا٤بوضع ا٤بعروف بْب النهرين ٩با يلي القرية ا٤بعروفة ٕبروراء وإليها  اليوم الثا٘ب بالقرب
أضيف  ا٢برورية من ا٣بوارج، وأبو طاىر بينو وبْب الكوفة فكان  الوقعة بينهم يوم السب  

فأسر ابن أيب الساد واصطلم عسكره وأتى على أكثر  563لتسع خلون من شوال سنة 
تفرق كثّب من أصحابو عنو ُب الطريق وتأخرىم عنو،  من ثفاثْب ألف فارس وراجل مع

وصاحب البحرين ُب ٫بو من ألفْب من ا٤بقاتلة أكثرىم رجالة، ٍب مسّبه عن الكوفة حٌب 
جاز األنبار وقطع عدة من أصحابو الفرات إٔب ا١بانب الشرقي، فقتلوا من كان باألنبار من 

و٧بمد بن يوسف ا٣بزري وغّبىم من  القواد منهم ا٤بعروف با٢بارثي، وبرغوث وابن بفال
األولياء، وذلك يوم الثفاثاء لثفاث خلون من ذي القعدة من ىذه السنة، وعقد على 
الفرات جسراً، وخلف السواد والذرية، وعرب ُب جريدة وخيل من أصحابو إٔب األنبار، 

روف بعقرقوف وسار عنها يريد ا٢بضرة، حٌب انتهى إٔب النهّب ا٤بعروف بزبارا فوق التل ا٤بع



بفرسخ وذلك على بعض يوم من مدينة السفام وكان مؤنس ا٣بادم نصر، ونصر ا٢باجب 
ا٤بعروف بالقشوري، وأبو ا٥بيجاء عبد اهلل بن ٞبدان، وقد كان أطلقو وغّبه ٩بن ٠بينا أنو 
أسر معو قبل رحيلو ٤بواقعة ابن أيب الساج وسائر من كان با٢بضرة من عساكر السلطان 

لى ىذا النهر، فلما أحسوا بدنوه قطعوا القنطرة الٍب عليها وصار النهر حاجزاً معسكرين ع
بْب الفريقْب فشرع قوم من رجالتو فرموا النشاب، وذلك ُب اليوم الثا٘ب عشر والثالث عشر 

 من ذي القعدة من ىذه السنة ورجع يريد األنبار

على طريق قصر بن  وبعث مؤنس غفامو يلبق ُب ٫بو من ثفاثة، وقيل من سبعة آالف
ىبّبة من طريق الكوفة فعربوا على جسر الفرات ا٤بعروف ٔبسر سورا وساروا ُب الرب 

 ليخالفوه إٔب سوداه.
وقد كان قوم من األولياء، شرعوا ُب ا٤باء، فأحرقوا ا١بسر الذي عقده، فحصل ُب ا١بانب 

 الشرقي وسواده ُب ا١بانب الغريب.
وتأدى إليو خرب يلبق فعرب الفرات ُب زورق عشرة من وقيل إنو قطع ا١بسر عند عبوره، 

أصحابو، فيهم ثفاثة إخوة لو، وعرب خلق سباحة فسبق إٔب سواده. وقتل أخواه أبو العباس 
الفضل وأبو يعقوب يوسف، وكانا ُب السواد بن أيب الساج حْب بلغهما قرب يلبق منهم، 

سراً. وذلك يوم األربعاء إلحدى فلقي يلبق. فأتى على أكثر من كان معو و٪با يلبق منك
 عشرة ليلة بقي  من ذي القعدة من ىذه السنة.

وأنا يومئذ هبا منحدراً من الشأم أريد  -وسار إٔب مدينة ىي  ُب ثقلو فنزل عليها وحصرىا 
وعرب أصحابو الذين كانوا ُب جانب األنبار على أطواف اٚبذوىا ُب  -مدينة السفام 

سفل ىي ، فاجتمعوا منو فواقع أىل ىي  يوم األحد لثمان ا٤بوضع ا٤بعروف بفم بقة أ
 خلون من ذي ا٢بجة من ىذه السنة.

وكان عرب إليها من ا٤بساء ىارون بن غريب ا٣بل، وأبو العفاء سعيد بن ٞبدان، ويونس 
غفام األصمعي وغّبىم من األولياء. فكان القتال بينهم فوق السور واحَبق  لو عدة 



 دبابات.
سكره وارٙبل عنها يوم االثنْب صبيحة الوقعة إٔب ناحية رحبة مالك بن طوق وعاد إٔب مع

وارتفع  من معسكره نار عظيمة عند السحر قبل رحيلو فظننا أنو يريد معاوية ا٢برب وإذا 
ىو قد ضرب ثقلتو بالنار لكثرة الذرية والثقلة وقلة الظهر، وصار إٔب الرحبة وعليها يومئذ 

ن التغليب فافتتحها عنوة ونز٥با وىي من ا١بانب الشأمي، وقرقيسيا أبو جعفر ٧بمد بن عمرو 
وىي من ا١بانب ا٣بزري، وبث منها السوارب إٔب النواحي، منها سرية إٔب كفر توثا ورأس 
العْب ونصيبْب عليها ا٢بسْب بن علي بن سنرب الثقفي، ومعاذ األعرايب الكفايب، فأوقعوا 

 ن ا٢باضرة.باألعراب من تغلب والنمر وغّبىم م
وقد كان أنفذ سليمان ا١بلي قبل ذلك إٔب كفر توثا ٢بمل الزاد وا٤بّبة إٔب معسكره، وكان 
من ذوي النسك منهم والدراية ٗبذىبهم. وقد كلم  غّب واحد من دعاهتم، وذوي ا٤بعرفة 
 منهم، فلم أر مثلو دراية وٙبصيفاً وتديناً ٗبا ىو عليو وحسن إتقان للسياسة الٍب تكون مع

 الدعاة.
وكان أوالً مع أيب زكريا البحرا٘ب، ٍب صار مع أيب سعيد ا١بنايب وولده، ووجو بسرية لو ُب 

 ٫بو ألفْب، وقيل دون ذلك إٔب الرقة، وىي على ثفاثْب فرسخاً من الرحبة.
وكان على السرية ا٢بسْب بن علي بن سنرب ومعاذ الكفايب أيضاً، وكان نزو٥بما عليها يوم 

، وأمّبىا ٪بم غفام جِب الصفوا٘ب، فكان 561بقْب من ٝبادى األؤب سنة  األحد، لثمان
القتال بينهم يوم الثفاثاء واألربعاء، ٣بمس بقْب من ىذا الشهر، وانصرفوا ُب آخر يوم 
 األربعاء، وقد أصيب عدة من الفريقْب، األكثر منهم من السرية، راجعْب إٔب الرحبة.

ي ُب نزول مدينة الرملة من بفاد فلسطْب أو مدينة وأقام صاحب البحرين بالرحبة يروّ 
دمشق فيما حكي، ٍب عمل على الرجوع إٔب بلده ألمور قد ذكرناىا ُب غّب ىذا ا٤بوضع 

 ُب الرب وا٤باء منحدراً ُب الفرات. 561من أخبارىم، فسار عن الرحبة ُب أول شعبان سنة 
أشهر، فنزل على ىي  ثانية فقاتلهم  وكان مقامو بالرحبة، إٔب أن خرج عنها ٫بواً من سبعة

قتفاً شديداً ُب ا٤باء والرب، وٓب يكن معو ُب األؤب سفن، ٍب ا٫بدر عليهم، وسار إٔب ناحية 



الكوفة والقادسية. وامتار واجتاز بظاىر البصرة وعاد إٔب البحرين، وذلك ُب آخر احملرم 
 .561وأول صفر سنة 

سبع خلون من ذي ا٢بجة من ىذه السنة ُب ستمائة ٍب سار إٔب مكة فدخلها يوم االثنْب ل
فارس وتسعمائة راجل، وأمّبىا يومئذ ٧بمد بن إ٠باعيل ا٤بعروف بابن ٨بلب بعد أن كان 
هبا من األولياء وغّبىم من عوام الناس من ا٢باج وغّبىم صافوه ٍب انكشفوا من بْب يديو 

ول عليو وأخذ الناس السيف عند قتل نطيف غفام ابن حاج. وكان من شحنة مكة و٩بن يع
وعاذوا با٤بسجد والبي . فاستحر القتل فيهم وعمهم. وقد تنوزع ُب عدة من قتل من 

الناس من أىل البلد وغّبىم من سائر األمصار فمكثر ومقلل، فمنهم من يقول ثفاثْب ألفاً 
ومنهم من يقول دون ذلك وأكثر. وكل ذلك ظن وحسبان إذ كان ال يضبط وىلك ُب 

األودية ورؤوس ا١ببال والرباري عطشاً وضراً ماال يدركو اإلحصاء واقتلع باب البي   بطون
 ا٢برام.

وكان مصفحاً بالذىب وأخذ ٝبيع ما كان من البي  من احملاريب الفضة وا١بزع وغّبه 
ومعاليق وما يزين بو البي  من مناطق ذىب وأنازيرات ذىب وفضة وقلع ا٢بجر األسود 

 خل فيو اليد إٔب أقل من ا٤برفق.مقدار موضعو ما يد
وجرد البي  ٩با كان عليو من الكسوة. وٞبل ذلك على ٟبسْب ٝبفاً إال ما أصابو الدم 
عند عوذ الناس بو فإنو ترك. وذلك يوم السب  لثفاث عشرة ليلة خل  من ذي ا٢بجة 

 .561سنة 
لون وينهبون، ورحل وكان مقامهم ٗبكة ثانية أيام يدخلوهنا غدوة وٱبرجون منها عشياً يقت

عنها يوم السب  من ىذا الشهر، وعرض  لو ىذيل بن مدركة ابن إلياس بن مضر وىم 
رجالة ُب ا٤بضايق والشعاب وا١ببال وحاربوه حرباً شديداً بالنبل وا٣بناجر ومنعوه من ا٤بسّب 

 واشتبه  عليهم الطرق فأقاموا بذلك ثفاثة أيام حائرين بْب ا١ببال واألودية.
كثّب من النساء والرجال ا٤بأسورين واقتطع  ىذيل ٩با كان معهم ألوفاً كثّبة من وٚبلص  



اإلبل والثقلة. وكان ثقلتو على ٫بو مائة ألف بعّب عليها أصناف ا٤بال واألمتعة إٔب أن دلو 
عبد أسود من عبيد ىذيل يقال لو زياد استأمن إليو على طريق سلكو فخرج عن ا٤بضايق 

 ده.وسار راجعاً إٔب بل
قال ا٤بسعودي: و٫بن نذكر ُب أخبار الراضي فيما يرد من ىذا الكتاب ما كان لو من 

 السرايا ُب أيامو وغّب ذلك من أحوالو.
وكان مقتل ا٢بسْب بن منصور ا٤بعروف ا٢بفاج من أىل مدينة البيضاء من أرض فارس 

  ضرب ألف سوط وقطع  يداه ورجفاه، وضرب 501لس  بقْب من ذي القعدة سنة 
عنقو وأحرق  جثتو، وذلك ُب ٦بلس الشرط ...... على سور السجن ا٤بعروف با٤بَبف 
من ىذا ا١بانب، وكان يوماً عظيماً ٤بقاالت حكي  عنو ُب الديانة كثر متبعوه عليها 
وا٤بنقادون إليها، وكان يظهر التصوف والتألو، وقد ذكرنا فيما سلف من كتبنا ما صح 

 كتبو عند ذكرنا مقاالت أرباب النحل ورؤساء ا٤بلل  عندنا من مذىبو، وذكره ُب
 ذكر خفافة القاىر

وبويع القاىر ٧بمد بن أٞبد ا٤بعتضد، ويكُب أبا منصور، وأمو أم ولد، تسمى قبول، يوم 
. ٍب خلع و٠بل  عيناه يوم األربعاء ٣بمس 510ا٣بميس لليلتْب بقيتا من شوال سنة 

وثفاثون سنة وأشهر. وٓب يسمل قبلو أحد ولو س   511خلون من ٝبادى األؤب سنة 
من ا٣بلفاء وملوك اإلسفام. وكان  خفافتو سنة وستة أشهر وستة أيام وكان أبيض يعلوه 
ٞبرة، مربوعاً، حسن ا١بسم، أعْب، وافر اللحية، ألثغ، شديد اإلقدام على سفك الدماء، 

اع الرجال، غّب مفكر ُب أىوج، ٧بباً ١بمع ا٤بال على قلتو ُب أيامو قليل الرغبة ُب اصطن
عواقب أموره، راكباً ردعو، واطئاً عشواتو يريد الشبو ٗبن تقدم من آبائو، ففا ٲبكنو ذلك 
لسوء تدبّبه وقبح سياستو واستوزر أبا علي ٧بمد بن مقلة ٍب جعفر ٧بمد بن القاسم بن 

 عبيد اهلل، ٍب أبا العباس أٞبد بن عبيد اهلل ا٣بصييب.
اىر باهلل وقاضيو عمر بن ٧بمد بن يوسف بن يعقوب، وحاجبو علي وكان نقش خاٛبو الق

بن يلبق، وبدر ا٣برشِب، وفارس بن الزنداق، و٧بمد ابن ياقوت، وسفامة ا٤بؤٛبن ا٤بعروف 



 بأخي ٪بح
 ذكر خفافة الراضي ٧بمد

وبويع الراضي ٧بمد بن جعفر ا٤بقتدر ويكُب أبا العباس، وأمو أم ولد تسمى ظلوم، يوم 
، وتوُب ٗبدينة السفام يوم السب  511لس  ليال خلون من ٝبادى األؤب سنة ا٣بميس 

ولو اثنتان وثفاثون سنة وأشهر،  511لس  عشرة ليلة خل  من شهر ربيع األول سنة 
وكان  خفافتو س  سنْب وعشرة أشهر وعشرة أيام. وكان أ٠بر، أعْب، مسنون الوجو، 

٧بباً لألدب، حسن الشعر، شديد التضريب  خفيف العارضْب، دحداحاً، ٫بيفاً، جواداً،
بْب أوليائو، الستبدادىم باألمور دونو، وقصور يده عن تغيّب ذلك، فاستوزر ٧بمد ابن 
علي بن مقلة، وولده أبا ا٢بسْب علي بن ٧بمد وكانا ٱباطبان بالوزارة وٚبرج الكتب 

اح، ٍب أبا جعفر ٧بمد بأ٠بائهما ٍب استوزر أبا علي عبد الرٞبن بن عيسى بن داود بن ا١بر 
بن القاسم الكرخي. ٍب أبا القاسم سليمان بن ا٢بسن بن ٨بلد بن ا١براح، ٍب أبا الفتح 

الفضل بن جعفر بن الفرات، ٍب أبا عبد اهلل أٞبد بن ٧بمد الربيدي، ٍب سليمان بن ا٢بسن 
 بن ٨بلد.

يوسف، وا٢بسن  وكان نقش خاٛبو الراضي باهلل وقاضيو عمر بن ٧بمد بن يوسف، ٍب ابناه
 وحاجباه ٧بمد بن ياقوت، ٍب مواله ذكي

و٩با ذكر ُب أيامو من ا٢بوادث العظيمة مسّب القرمطي سليمان بن ا٢بسن صاحب 
خرج لس  بقْب من  515البحرين عن اإلحساء العَباض ا٢باج ُب بدأهتم ٤بوسم سنة 

رية وىي من شوال ُب تسعمائة فارس وتسعمائة راجل، وقسم العسكر نصفْب من ا١باب
اإلحساء على ثفاثة أيام، فجعل على أحد النصفْب أبا عبد اهلل ا٢بسْب بن علي بن سنرب 
ومعاذاً الكفايب فساروا قاصدين طريق مكة لطلب أول ا٢باج وقصد القرمطي القادسية 
الستقبال القافلة الشمسية مع لؤلؤ غفام ا٤بتهشم، فوقع ابن سنرب با٣بوارزمية وغّبىم، 

اءىم شاذان وابن حاًب وغّبٮبا بناحية زبالة والعقبة، فأسرٮبا وغّبٮبا من أىل وكان رؤس



القوافل وقتل، وذلك لسبع عشرة ليلة خل  من ذي القعدة من ىذه السنة، واهنزم الباقون 
راجعْب يريدون العذيب، وال علم عندىم أن القرمطي أمامهم، وسار لؤلؤ غفام ا٤بتهشم 

لقادسية يوم األربعاء إلحدى عشرة ليلة بقي  من ذي القعدة من بالناس، ولقيو القرمطي با
 ىذه السنة.

فقاتل لؤلؤ إٔب أن نالتو جراحات، وانكشف أصحابو عنو، وطرح نفسو بْب القتلى. ودخل 
الكوفة ُب الليل مستخفياً، واستؤب أبو طاىر على تلك القافلة بأسرىا وكان من انقضاض 

ان  الوقعة ُب صبيحتها ما ٓب ير مثلو ُب اإلسفام، والقرمطي الكواكب ليلة األربعاء الٍب ك
 حينئذ سائر من خفان يريد القادسية وبينهما ستة أميال.

ورجع القرمطي مستقبفاً للمنهزمْب من ابن سنرب الراجعْب يريدون الكوفة فلقيو بالعذيب، 
بالباقي، فقتل وسىب، فاستأمنو قرة لقافلتو، وبذل عنها ماالً فأطلقو، وٓب يعرض لو، وأوقع 

 وصار إليو من صنوف األموال واألمتعة ما ال يوقف على ٙبديده وال ٰباط ٗببلغو.
وكان  لو بعد ذلك سريتان إٔب الكوفة وناحية واسط ُب أيام الراضي أيضاً ٓب يلق فيهما 

الثنْب حرباً أثر تأثّباً يذكر، وٓب يزل مقيماً باإلحساء من بفاد البحرين إٔب أن توُب يوم ا
، ولو ٜبان وثفاثون سنة، ألن مولده ُب 551لسبع عشرة ليلة خل  من شهر رمضان سنة 

 .14شهر رمضان سنة 
، ولو يومئذ س  سنْب، وبقي العسكر تسع سنْب 500وقتل أبوه أبو سعيد ا١بنايب سنة 

 .560إٔب أن تسلمو أبو طاىر ُب شهر رمضان سنة 
كتبنا على شرح ىذه ا٢بروب والوقائع وما كان من   قال ا٤بسعودي: وقد أتينا فيما سلف من

، 561أخباره فيها وأخبار القرامطة البقلية بسواد الكوفة وغلبتهم عليها، وذلك ُب سنة 
والعلة ُب تسميتهم البقلية، وىو اسم ديا٘ب عندىم، وكان رؤساءىم مسعود بن حريث 

عروف بابن أيب السيد وابن وعيسى بن موسى بن أخ  عبدان بن الربيط ا٤بلقب قرميط وا٤ب
 األعمى، وأبو الذر وا١بوىري وغّبىم.

وكان ٝبهورىم بنو ذىل وبنو رفاعة وإيقاعهم ببِب بن نفيس بناحية الطفوف، وجنبفاء، 



وتل فخار، وىزٲبتهم إياه واحتوائهم على عسكره، ومواقعة ىارون بن غريب ا٣بال، وصاُب 
أسر، ومن انضاف منهم إٔب سليمان بن غفام نصر القشوري إياىم، ومن قتل منهم و 

ا٢بسن عبد رجوعو من ىي  إٔب بلد البحرين، وكانوا يعرفون ُب عسكره باألٝبيْب، لكُب 
أكثرىم اآلجام والطفوف من أعمال الكوفة وأخبار الغفام ا٤بعروف بالذكرى من أبناء ملوك 

ىر األمر إليو ُب ، وتسيلم أيب طا561األعاجم من بفاد صبهان، ووروده إليهم ُب سنة 
وإٝباعهم عليو، وما رسم من الرسوم وا٤بذاىب الٍب أخذىم هبا، وقتلو أليب  561سنة 

 حفص بن زرقان زوج أخ  أيب طاىر.
وكان يدعي الشريك، وكان أكملهم عقفًا، وأوسعهم علماً، وأحسنهم أدباً، وبِب سلمان 

هر ُب العسكر من وغّبىم من وجوه العسكر، وىم ٫بو من سبعمائة رجل، وما أظ
ا٤بذاىب الشنيعة، والسّب القبيحة، الٍب ٓب تعهد، وال عرف  ُب عسكر ىؤالء القوم منذ 
استؤب أبو سعيد على ىذه البفاد وولده وزوا٥با بزوالو ورجوعهم عنها، واعتذارىم عنها، 

 وما وقع عليها من التدبّب إٔب أن قتل فيما قيل.

ك من أخبار أصحاب الغرب وحروهبم ومن كان منهم وعاد األمر إٔب أيب طاىر، وغّب ذل
باليمن واتفاق ٝبيع من ذكرنا على سبب واحد وانقيادىم إليو، وقو٥بم بو وانتظارىم لو، 
وأخبار أيب سعيد ا٢بسن بن هبرام ا١بنايب، ونسبتو واتصالو ٗبلوك فارس، ومكانو من ىذه 

طيف مع بِب مسيار، واتصالو ببادية الدعوة، وكيفية دخولو البحرين، وما كان من أمره بالق
بِب كفاب، وكان أبو زكريا البحرا٘ب دعاىم، وما كان بْب أيب سعيد وبْب أيب زكريا، وقبض 
أيب سعيد عليو وىفاكو ُب يده وفتحو سائر مدن البحرين، وكان أىلها ُب هناية العدة والقوة 

، وقتلو علياً والزارة، كالقطيف، وكان هبا علي بن مسمار وإخوتو، وىم من عبد القيس
وكان هبا ا٢بسن بن العوام من األزد وصفوان، وكان هبا بنو حفصن وىم من عبد القيس 
أيضاً والظهران واإلحساء، وكان هبا بنو سعد من ٛبيم وجواثاً، وكان هبا العريان بن ا٥بيثم 

لبصرة عند الربعي، وقد ذكره علي بن ٧بمد ا٤بنتمي إٔب أيب طالب صاحب الزنج الناجم با



ظهوره بالبحرين ُب ٛبيم وكفاب و٭بّب وغّبىم، وذلك قبل مصّبه إٔب البصرة، وكان العريان 
أوقع هبم ُب عبد القيس، وبِب عامر بن صعصعة، و٧بارب بن خصفة بن قيس ابن عيفان 
وغّبىم وقعات متتابعات، فأخرجو عن البحرين ونواحيها، وقتل من أصحابو خلقاً كثّباً، 

 طرفو بالصمان على الطائر ا٤بعروف با٤بكاء، قال كلمتو الٍب أو٥با: فلما وقع
 أيا طائر الصمان مالك مفرداً ... تأسي  يب أم عاق إلفك عائق

 فقال فيها:
 عدم  عتاق ا٣بيل إن ٓب أزر هبا ... عليها الكماة الدارعون البطارق
 عليها رجال من ٛبيم وقصرىا ... كليب بن يربوع الكرام الصادق

 جثوهتا سعد وُب جنباهتا ... ٭بّب وبيض من كفاب عواتقو 
 وإن ٓب أصبح عامراً و٧بارباً ... ٖبطة خسف أو تعقِب العوائق
 أٰبسبِب العريان أنسى فوارسي ... غداة نزال الردم وا٤بوت عالق

 وقال ُب كلمة أخرى يذكر عبد القيس:
 تبلى أٙبسب عبد القيس أ٘ب نسيتها ... ولس  بناسيها وال تاركاً 

وىجر وكان  أعظم مدن البحر، وكان هبا عياش احملاريب، وكان أعظمهم عدة، وأشدىم 
شوكة، ومواقعة أيب سعيد العباس بن عمرو الغنوي، وقد جرده ا٤بعتضد للقائو من البصرة ُب 

السبخة ا٤بعروفة بافان، وأفان ماء و٬بل أراد العباس نزو٥با، وذلك عند ارٙبالو من ا٤باء 
باإلعياء، فسبقو أبو سعيد إٔب ا٤باء، وطول ىذه السبخة سبعة أميال، وبينها وبْب  ا٤بعروف

البصرة سبعة أيام، وىي على يومْب من ساحل البحر، وىي القطيف وبْب القطيف وبْب 
 البحر ميل، و٥با مدينة على الساحل، يقال ٥با عنك وفيها يقول الراجز:

 ياشيم عنكطعن غفام ٓب ٯبئك بالسمك ... وٓب يعلل ٖب
فلما توسط العباس السبخة بعث أبا سعيد فغور. ما وراءه من ا٤بياه، وكان  ُب أعلى 

السبخة، وىو طريق ضيق وأبو سعيد ُب سبعمائة فارس وراجل من كفاب وعقيل وٕبرانيْب 
والعباس ُب سبعة آالف من ا١بند، ومطوعة البصرة والبحرانيْب، الذين كانوا خلوا عن 



 م.البحرين وغّبى
فأسر العباس وأتى على أكثر من كان معو وٓب ينج إال الشريد، وذلك ُب رجب من سنة 

131. 
وما كان من سريتو إٔب صحار وىي قصبة عمان مرة بعد أخرى، ودخولو إياىا عنوة وبْب 
البحرين وعمان مسّبة عشرة أيام رمال ودىاس، وُب بعض ا٤بواضع ماء ماّب، وإٔب بفاد 

ثة أيام من اليمامة، وإٔب يربين وىي من اليمامة على مثل ذلك أيضاً، الفلج وىي على ثفا
فأباد أىلها وكان  من أطيب بفاد اهلل وكثرىا وأىفًا، وعمائر و٬بفاً وشجراً، ففا أنبس هبا 

 إٔب ىذا الوق  وفيها يقول جرير
 فقل  للركب إذ جد ا٤بسّب بنا ... يا بعد يربين من باب الفراديس

مْب الصقلبيْب الذي كان أخذٮبا حْب واقع بدر احمللي، وكان جاء من وسبب فتك ا٣باد
وعدة  500عمان ُب البحر لقتالو، وكان اصطنعهما فقتفاه ُب ا٢بمام ُب ذي القعدة سنة 

من خواص أصحابو من القطيفْب معو وىم ٞبدان وعلي ابنا سنرب، وبشر، وأبو جعفر ابنا 
بابن جنان و٧بمد بن إسحاق وكان مدة أيب  نصّب، وٮبا خاال ولد أيب سعيد ا٤بعروف

سعيد مذ ظهرت دعوتو بالقطيف وافتتح سائر مدن البحرين وآخرهتا ىجر إٔب أن قتل 
 سبعاً وعشرين سنة

وقد ذكرنا ُب كتاب خزائن الدين، وسر العا٤بْب، عند ذكرنا أرباب النحل ورؤساء ا٤بلل وما 
ىذه الطائفة ورد عليهم وحكى عنهم وأن أحدثوه عن اآلراء وا٤بذاىب ما ذكره من خالف 

وما الغرض هبا وا٤بقصد منها وتسليمهم ظاىر  510ىذه الدعوة أحدث  بأصبهان سنة 
الشريعة، وقو٥بم ُب تأويل معانيها، وأمرىم ا٤بدعو عند أخذ العهد عليو بسَب ما يكشفونو 

فو لك من تأويل  لو من تأويل كتاب اهلل، ومنهم من يقول للمدعو عند ذلك اسَب ما أكش
كتاب اهلل وتأويل التأويل وتبليغو إٔب مراتب ينتهون بو إليها يسموهنا البفاغ، وغّب ذلك 

 من دعواهتم ووجوه سياساهتم وأسرارىم ُب ذلك ورموزىم.



وقد صنف متكلموا فرق اإلسفام من ا٤بعتزلة والشيعة وا٤برجئة وا٣بوارج والنابتة ٩بن تقدم  
ىا من الرد على ا٤بخالفْب، كاليمان بن رئاب ا٣بارجي، وزرقان غفام كتباً ُب ا٤بقاالت وغّب 

إبراىيم بن سيار النظام، و٧بمد بن شبيب صاحب النظام أيضاً، وعباد بن سلمان 
الصيمري، صاحب ىشام بن عمرو الفوطي، صاحب أيب ا٥بذيل ٧بمد بن ا٥بذيل العبدي 

بن ٧بمد النجار، وأيب  العفاف البصري، و٧بمد بن عيسى بن غوث، صاحب ا٢بسْب
عيسى ٧بمد ابن ىارون الوراق، وأٞبد بن ا٢بسن بن سهل ا٤بصمعي ا٤بعروف بابن أخي 
زرقان وغّبىم ٩بن شاىدناه كأيب علي ٧بمد بن عبد الوىاب ا١ببائي ُب كتابو ُب الرد على 
بد أصحاب التناسخ وا٣برمية وغّبىم من أىل الباطن، وأيب القاسم البلخي وأيب العباس ع

اهلل بن ٧بمد الناشي، وا٢بسْب بن موسى النوٖبٍب ُب كتابو ُب اآلراء والديانات، وُب كتابو 
ُب الرد على الغفاة وغّبىم من الباطنية، وأيب ٧بمد عبد اهلل بن ٧بمد ا٣بالدي، وأيب ا٢بسن 
بن أيب بشر األشعري البصري الكفايب وغّب ىؤالء فلم يعرض أحد منهم بوصف مذاىب 

ائفة ورد عليهم آخرون مثل قدامة بن يزيد النعما٘ب، وابن عبدك ا١برجا٘ب، وأيب ىذه الط
ا٢بسن ابن زكريا ا١برجا٘ب، وأيب عبد اهلل ٧بمد بنعلي بن رزام الطائي الكوُب، وأيب جعفر 
الكفايب الرازي وغّبىم، فكل يصف من مذاىبهم ما ال ٰبكيو اآلخر مع إنكار ىذه 

ركهم االعَباف هبا، و٫بن فلم نقصد ُب كتابنا ىذا حكاية الطائفة حكاية من ذكرنا وت
مذاىبهم وال الرد عليهم وكان مقتل ٧بمد بن علي الشلمغا٘ب الكاتب ا٤بعروف بابن أيب 

فقطع  يداه ورجفاه وضرب  عنقو وأحرق  511العزاقر يوم الثفاثاء غرة ذي القعدة سنة 
حدثها ومقاالت فيما ذكر ذكرىا ُب ٦بلس الشرطة ُب ا١بانب الغريب ألمور ديانية أ

وأظهرىا كثر ا٤بستجيبون لو إليها وقتل معو رجل من أتباعو يقال لو ابن أيب عون ويعرف 
 بابن النجم الكاتب مثل ذلك.

وقد أتينا على ما ظهر من قولو وحكاه من ىذا عن نفسو ُب رسالتو ا٤بعروفة با٤بذىبة وكتابو 
م، وغّب ذلك من كتبو ُب كتابنا ُب ا٤بقاالت ُب أصول فيالوصية وكتاب الغيبة وكتاب التسلي

 الديانات عند ذكرنا مذاىب الشيعة وغفاهتم.



 ذكر خفافة ا٤بتقي إبراىيم
وبويع ا٤بتقي إبراىيم بن ا٤بقتدر ويكُب أبا إسحاق وأمو أم ولد تسمى خلوب يوم ا٣بميس 

لسب  لعشر ليال ، وخلع و٠بل  عيناه يوم ا511لتسع بقْب من شهر ربيع األول سنة 
ولو ثفاثون سنة، وأشهر وكان  خفافتو ثفاث سنْب وعشرة  555بقْب من صفر سنة 

أشهر وعشرين يوماً، وكان أبيض صاُب اللون أشهل، ُب شعره شقرة وىو حي إٔب وقتنا 
مكرم على ما ينمى إلينا من أخباره واستوزر سليمان بن ا٢بسن بن  543وىو سنة  -ىذا 

سْب أٞبد بن ٧بمد بن ميمون، ٍب أبا جعفر ٧بمد بن القاسم الكرخي بعد ٨بلد، ٍب أبا ا٢ب
أن دبر األمور أبو ا٢بسن علي بن عيسى بن داود بن ا١براح، وميسم الوزارة ألخيو عبد 

الرٞبن بن عيسى، ٍب أبا إسحاق ٧بمد بن أٞبد القراريطي، ٍب أبا العباس أٞبد بن عبد اهلل 
بن ٧بمد بن علي ابن مقلة وكان نقش خاٛبو ا٤بتقي باهلل  األصبها٘ب، ٍب أبا ا٢بسْب علي

وقاضيو ا٤بعروف با٣برقي، وحاجبو سفامة مواله ا٤بؤٛبن ا٤بعروف بأخي ٪بح، ٍب بدر 
ا٣برشِب، ٍب أٞبد بن خاقان ومن ا٢بوادث العظيمة الٍب كان  ُب أيامو ُب ا٤بلك ٩با ٓب ٯبر 

ا٢بسْب الربيدي إٔب مدينة السفام ُب  مثلو على أحد من خلفاء بِب العباس. دخول أيب
وىرب  55جيوشو ُب ا٤باء وعلى الظهر، يوم السب  لتسع بقْب من ٝبادى اآلخرة سنة 

 ا٤بتقي عن دار ملكو، ومعو ٧بمد بن رائق يريدان ا٤بوصل

وانتهب  دار ا٣بفافة وغّبىا من دور األولياء وانتهك ا٢برٙب بعد ٩بانعة عظيمة وحروب 
 وغرق ٫بو من عشرة آالف، وقيل أكثر من ذلك وقتل من الناس

 ذكر خفافة ا٤بستكفي
وبويع ا٤بستكفي عبد اهلل بن علي ا٤بكتفي ويكُب أبا القاسم، وأمو أم ولد رومية تسمى 

غصن، ُب ا٤بوضع ا٤بعروف بالبثق على هنر عيسى بإزاء القرية ا٤بعروفة بالسندية، ُب الوق  
، 554وم ا٣بميس لثمان بقْب من ٝبادى اآلخرة سنة الذي ٠بل  فيو عينا ا٤بتقي وخلع ي

و٠بل  عيناه، ولو ٜبان، وقيل ثفاثة وأربعون سنة وأشهر؛ وكان  خفافتو سنة وشهرين 



 وٜبانية وعشرين يوماً.
وكان أبيض اللون، حسن الوجو، صغّب الفم، بعارضو شيب، وكان ا٤بدبر لألمور ُب أيامو 

ون الَبكي وقد كان أبو الفرج أٞبد بن ٧بمد السامري أبو جعفر ٧بمد بن شّبزاد كاتب توز 
خلع عليو ووزر سبعة وأربعْب يوماً، وىو آخر من خوطب بالوزارة ُب أيام بِب العباس إٔب 
وقتنا ىذا ٍب الشّبازي أبو أٞبد الفضل بن عبد الرٞبن نفذت الكتب عنو با٠بو، ٍب غلب 

باهلل وقاضيو ابن أيب الشوارب، وابن أيب ابن شّبزاد على األمر وكان نقش خاٛبو ا٤بستكفي 
 موسى ا٥بامشي؛ وحاجبو أٞبد بن خاقان ا٤بفلحي.

 ذكر خفافة ا٤بطيع
وبويع ا٤بطيع الفضل بن جعفر ا٤بقتدر باهلل، ويكُب أبا القاسم، وأمو أم ولد صقلبية، تسمى 

 .554يوم ا٣بميس لثمان ليال بقْب من ٝبادى اآلخرة سنة  -مشعلة 
خل  من خفافتو أعيد ا٢بجر األسود إٔب موضعو من البي  ا٢برام ُب ذي و٣بمس سنْب 
على ما قدمنا ُب خفافة ا٤بقتدر ُب ىذا  561وكان أخذه ُب سنة  551ا٢بجة سنة 
 الكتاب.

وقد ذكرنا ُب كتاب مروج الذىب، ومعادن ا١بوىر أخبار ا٢بجر ُب ا١باىلية ومن تداولو 
ق، وخزاعة وكم مرة أزيل من موضعو ٍب رد إليو، وغّب من األمم من جرىم، وإياد، والعمالي
 ذلك من أخبار مكة والبي  ا٢برام.

والغالب على أمر ا٤بطيع والقيم بتدبّب ا٢بضرة إٔب ىذا الوق  أٞبد بن بويو الديلمي، 
ا٤بسمى ٗبعز الدولة وكتابو وزال  أكثر رسوم ا٣بفافة، والوزارة ُب وقتنا ىذا، وىو سنة 

مى إلينا من أخبارىم ويتصل بنا من أحوا٥بم، لطول غيبتنا عن العراق، على ما ين 543
ومقامنا بأرض مصر والشأم قال ا٤بسعودي، أبو ا٢بسن علي بن ا٢بسْب بن علي: وٓب 

نعرض لوصف أخفاق ا٤بتقي وا٤بستكفي وا٤بطيع ومذاىبهم، إذ كانوا كا٤بؤب عليهم، ال أمر 
 ينفذ ٥بم.

ن، فتغلب على أكثرىا ا٤بتغلبون، واستظهروا بكثرة الرجال أما ما نأى عنهم من البلدا



واألموال، واقتصروا على مكاتبتهم بأمرة ا٤بؤمنْب والدعاء ٥بم وأما با٢بضرة، فتفرد باألمور 
 غّبىم، فصاروا مقهورين خائفْب، قد قنعوا باسم ا٣بفافة، ورضوا بالسفامة.

لوك الطوائف بعد قتل اإلسكندر بن وما أشبو أمور الناس بالوق  إال ٗبا كان  عليو م
فيلّبس ا٤بلك داريوش وىو دارا بن دارا ملك بابل إٔب ظهور أردشّب بن بابك ا٤بلك كل قد 
غلب على صقعو، ٰبامي عنو ويطلب االزدياد إليو، مع قلة العمارة، وانقطاع السبل، 

على كثّب من  وخراب كثّب من البفاد، وذىاب األطراف، وغلبة الروم وغّبىم من ا٤بمالك
ثغور اإلسفام ومدنو وقد أتينا على شرح ٝبيع ما ذكرنا ُب ىذا الكتاب وإيضاحو وأخبار 
من ذكرنا والغرر من أيامهم وما كان من الكوائن وا٥برج واألحداث ُب أعصارىم، وغّب 
ذلك من أخبار الشرق والغرب، والشمال وا١بنوب، وما كان فيها من الفًب وا٢بروب ُب  

 أخبار الزمان، ومن أباده ا٢بدثان من األمم ا٤باضية، واألجيال ا٣بالية، وا٤بمالك كتابنا ُب
الداثرة، وفيما تفاه من الكتاب األوسط، وُب كتاب مروج الذىب، ومعادن ا١بوىر وُب  

كتاب فنون ا٤بعارف، وما جرى ُب الدىور السوالف وُب كتاب ذخائر العلوم، وما جرى ُب 
١بواىر، ُب تدبّب ا٤بمالك والعساكر وُب كتاب االستذكار، ٤با سالف الدىور وُب نظم ا

 جرى ُب سالف األعصار الذي كتابنا ىذا تال لو ومبِب عليو. وغّبىا من كتبنا.
وأودعنا كتابنا ىذا ٤بعاً من ذلك، استذكاراً ٤با تقدم من كتبنا منبهْب على ما سلف من 

 تصنيفنا.
، 544ة نسخة على الشطر منها، وذلك ُب سنة وقد كان سلف لنا قبل تقرير ىذه النسخ

ٍب زدنا فيها ما رأينا زيادتو، وكمال الفائدة بو، فا٤بعول من ىذا الكتاب على ىذه النسخة 
 دون ا٤بتقدمة

وكان فراغ علي بن ا٢بسْب بن علي ا٤بسعودي من تأليف ىذا الكتاب بفسطاط مصر سنة 
م قسطنطْب ابن الون بن بسيل، وىي للهجرة ُب خفافة ا٤بطيع. وا٤بلك على الرو  543
ألردشّب  115لإلسكندر بن فيلبس الرومي، وسنة  6113لبختنصر، وسنة  6101سنة 



ليزدجرد بن شهريار بن كسرى أبرويز، آخر ملوك فارس واهلل وٕب  514بن بابك، وسنة 
 التوفيق.

   

 


